
              Informačné memorandum 
                              Kľúčový informačný dokument (PRIIPs & KIDs) 

Klasifikácia informácii: verejný dokument 
Verzia: 2021.01 

 

LYNX B.V., ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA  

Václavské námestie 776/10 

110 00 Praha, ČR 

T  (0)2 800 877 87 

E  info@lynxbroker.sk  
T  +420 234 262 500 

W www.lynxbroker.sk  

   
 

I. Úvod 

Poskytovateľom investičných služieb je LYNX B.V., pobočka CZ (ďalej len „LYNX“)1.; ID číslo.: 02451778; Adresa: 
Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika; právna forma: pobočka (organizačná zložka), 
dokument číslo A 76398 zapísaná na mestskom súde v Prahe.  

Kľúčový informačný dokument (KIDs): je poskytnutý klientom v súlade s PRIIPs reguláciou. LYNX si vyhradzuje právo 
ho priebežne aktualizovať.2 LYNX pri poskytovaní svojich služieb, koná čestne and profesionálne v súlade s najlepším 
záujmom zákazníkov3 (ďalej len "klienti").  Ochrana investorov a spotrebiteľov ako aj záujmy všetkých klientov sú našou 
prioritou4. 

II. Relevantne právne predpisy 

Pravidlá pre PRIIP sú založené najmä na práve EÚ a Českom práve, zoznam je uvedený nižšie5: 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (zde) z 26. novembra 2014 o dokumentoch s 
kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na 
poistení (PRIIP) (Text s významom pre EHP) 

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1904 zo 14. júla 2016 (zde), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014, pokiaľ ide o intervenciu v súvislosti s produktom (Text s významom pre 
EHP) 

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/653 z 8. marca 2017 (zde), ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové 
investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických 
predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a 
podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov (Text s významom pre EHP). 

III. Záverečné ustanovenie 

Dokumenty a informácie pre klientov vrátane informácii o možných rizikách spojených s investovaním, sú k 
dispozícii na www.lynxbroker.sk v sekcii „Dokumenty“. Kľúčový informačný dokument  je k dispozícii na: 
https://www.lynxbroker.sk/priips/. Dokumenty sú k dispozícii pre klientov zdarma. Žiadame klientov aby sa s dokumentáciou 
oboznámili v dostatočnom predstihu.  

 LYNX je povinný konať v súlade s odbornou starostlivosťou, v rámci ktorej sa požaduje aby mal klient dostatočné 
informácie, najmä vo vzťahu k rizikám investičných produktov v odkaze na konkrétne ustanovenia MiFIDII. LYNX nie je 
majiteľom takýchto produktov. LYNX primárne poskytuje: (i) kompletný proces predbežného prijatia klienta, (ii) podporu a 
profesionálne služby pre klientov LYNX, (iii) otvorenie a následné vedenie majetkového účtu prostredníctvom Interactive 
Brokers, na ktorého platforme klienti obchodujú finančné inštrumenty bez zásahu LYNX; LYNX nespravuje priamo 
investičné účty ani prostriedky klientov.    

LYNX si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať tento dokument. Dátum účinnosti dokumentu: 9.3.2021; tlačená verzia tohoto dokumentu 
je k dispozícii na pobočkách LYNX.  

Autorské právo: Nie je dovolené tento dokument spoločnosti LYNX kopírovať, sťahovať alebo akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, distribuovať alebo reprodukovať bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu LYNX alebo súhlasu oprávnenej osoby. Tento dokument si môžete vytlačiť a / alebo stiahnuť iba pre vlastnú potrebu. Bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu spoločnosti LYNX nie je dovolené poskytovať odkaz na webové stránky spoločnosti LYNX 

 
1 LYNX je regulovaný Českou národnou bankou a je vedený ako "Pobočka (organizačná zložka) zahraničnej OCP (nebankového subjektu)" 
v zoznamoch regulovaných inštitúcii a registrovaných subjektov finančného trhu. Pri poskytovaní finančných služieb, je nutné dodržiavať 
interné nariadenia LYNX B.V. , ako aj európsku a národnú legislatívnu úpravu. 
2 Kľúčový informačný dokument (KIDs) má za úlohu zvýšiť transparentnosť a porovnateľnosť investičných produktov pre retailových 
investorov. 
3 Klienti pochádzajúci zo Slovenskej republiky a Poľska sú pred-schválený pobočkou LYNX Czech Republic. Medzi klientov Lynx sa 
zaraďujú napríklad investor, zákazník, spotrebiteľ, agent, štatutárny zástupca právnickej osoby, skutočný vlastník právnickej osoby, ako aj 
právny subjekt (firma). 
4 Slovenská pobočka LYNX je virtuální pobočka, aplikovatelné je plně právo mateřské společnosti LYNX B.V.  
5 V dokumente sa uvádzajú výlučne relevantné zákony, predložený zoznam nie je taxatívny. 
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