Vážení klienti,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravované změně v režimu obchodování některých
cenných papírů, kotovaných ve Spojených státech v segmentu OTC BB / Pink Sheet. Tou
nejzávažnější změnou, která se Vás může potenciálně týkat, je omezení možnosti obchodovat
některé tituly, které aktuálně držíte ve svém portfoliu a zvýšení měsíčních poplatků za jejich
evidenci.
Co se mění?
ZDE naleznete seznam titulů, kterých se tato změna týká. S platností od níže uvedených dat
dochází k následujícímu:
Od 1. prosince 2015:



Nelze přes Patria Finance nakoupit žádný z titulů, uvedených v příloze.
S platností do obchodního dne 31. prosince 2015 rušíme poplatek za prodej kteréhokoliv
z titulů, uvedených v příloze.

Od 1. ledna 2016:



Prodej titulů, uvedených v příloze, je možný, poplatek je účtován dle platného Sazebníku
poplatků.
Za evidenci VŠECH cenných papírů, obchodovaných na trhu OTC BB a držených na účtu u
Patria Finance bude nově účtován poplatek za evidenci ve výši 10 EUR/ISIN/měsíc.

Od 29. února 2016:





Obchodování s tituly, uvedenými v příloze, prostřednictvím internetové obchodní
platformy Patria Direct WebTrader (www.patria-direct.cz) končí.
Případný prodej cenných papírů, uvedených v příloze, bude ze strany Patria Finance
probíhat výhradně na “best effort” bázi, bez garance exekuce daného pokynu (a to i za
předpokladu vhodných tržních podmínek, tj. tržní ceny odpovídající limitní ceně pokynu).
Prodejní pokyny na tituly, uvedené v příloze, bude možno podávat pouze telefonicky,
prostřednictvím makléře a za poplatky makléře.

Proč tuto změnu děláme?
Na základě informací, uvedených v následujícím odstavci, jsme se rozhodli učinit kroky, vedoucí
k vyšší ochraně jak Vás – našich zákazníků – tak Patria Finance ve vztahu k lokálním a zahraničním
regulatorním orgánům.
Výše uvedené změny, stejně tak jako zavedení poplatku za držení určené skupiny cenných papírů,
je ze strany Patria Finance reakcí na kroky našich zahraničních partnerů.
Chápeme, že tyto změny pro Vás mohou znamenat omezení z pohledu Vaší investiční strategie, a
proto jsme pro období prosince přistoupili ke zrušení poplatku za prodej uvedených cenných
papírů.
Odůvodnění
Akciový trh typu OTC je ve Spojených státech obvykle tvořen menšími společnostmi, disponujícími
malým objemem aktiv. Mnoho akcií ze segmentu OTC není přijato k obchodování na hlavních
burzovních trzích, ale na mimoburzovním trhu OTC Markets Group, Inc. (dříve také známý jako
tzv. Pink Sheets). Jednou z charakteristik tohoto trhu je malý objem veřejně dostupných informací
o emitentech, jejichž akcie se zde obchodují, nízká tržní cena akcie (často pod 1 dolar - proto se
jim také přezdívá „pennystocks“), nižší likvidita a vysoká volatilita.
Některé společnosti z tohoto segmentu emitují nové akcie neveřejnou formou, což může vést
k nerovnoměrné distribuci cenotvorných informací mezi akcionáři. Jiné firmy často mění názvy
společnosti, obchodní plány a/nebo formou korporátní akce uměle navyšují nebo naopak snižují
počet veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Patria Finance si vyhrazuje právo kdykoliv změnit seznam cenných papírů, na které se tato změna
obchodního režimu vztahuje.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na tel. 221 424 142 nebo na info@patria-direct.cz.

Děkujeme za pochopení,
Patria Finance

