
PREVIESŤ NECHCENÉ 
CENNÉ PAPIERE
NA FOND NÁRODNÉHO MAJETKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (FNM SR)

*2013 prevádzkuje One Smart Star Slovakia − www.mudrahviezda.sk

Spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. Vám ponúka možnosť zastupovania pri úkonoch 
spojených s bezodplatným prevodom Vašich nechcených cenných papierov  

na účet Fondu národného majetku SR. 
Na tento účel nám môžete udeliť pripojené plnomocenstvo. Prosíme, venujte 

pozornosť náležitostiam plnomocenstva pri jeho vypĺňaní a spôsobu jeho odoslania.

~ NEZABUDNITE! ~
Rok 2013 − je posledný rok na bezodplatné prevody cenných papierov  

na Fond národného majetku Slovenskej republiky. V roku 2014 už nebudete môcť 
uskutočniť bezodplatný prevod Vašich cenných papierov na FNM SR.

Ak nemôžete vyplniť alebo nedisponujete dostatočnými in-
formáciami pre vyplnenie plnomocenstva, môžete navštíviť 
niektoré z pracovísk pod odbornou garanciou spoločnosti 
RM-S Market, o.c.p., a.s.. Pri priečinku označenom ná-
pisom „PRACOVISKO pre prevody zaknihovaných cen-
ných papierov na FNM SR“ predložte občiansky preukaz, 
na základe ktorého vám bude vyhotovený výpis z vášho 
účtu majiteľa cenných papierov. 

Zoznam pracovísk pod odbornou garanciou spoločnosti 
RM-S Market nájdete na internetovej stránke: 
www.rmsmarket.sk 

Všetky potrebné informácie Vám poskytneme bezplatne aj 
zo všetkých mobilných sietí na území Slovenskej republiky 
na čísle  *2013 alebo na telefonických linkách: 
0800 888 250 alebo 0800 888 260.



AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ PLNOMOCENSTVO

Tieto údaje vyplňte presne podľa vášho občianskeho preukazu resp. iného preukazu totožnosti. V prípade, 
ak ste zmenili priezvisko, je potrebné, aby ste k plnomocenstvu priložili úradne overenú fotokópiu sobáš-
neho listu alebo iného dokladu preukazujúceho zmenu Vášho priezviska!

Prosíme, uveďte telefonický kontakt (alebo e-mail). V prípade problémov s prevodom Vašich cenných 
papierov na FNM SR nám to ušetrí veľa času pri riešení problémov a pri komunikácii s Vami.

Tu uveďte druh preukazu totožnosti a číslo preukazu totožnosti, podľa ktorého ste vypĺňali predchádzajúce 
údaje (napr. pre občiansky preukaz stačí uviesť „OP“ a o riadok nižšie sériu a číslo občianskeho preukazu)

Číslo účtu majiteľa cenných papierov, na ktorom máte evidované cenné pa-
piere nájdete na  výpise z účtu majiteľa  cenných papierov. Číslo účtu je 
dvanásťmiestne číslo, ktoré musí začínať číslicou „9“, preto už je v prvom 
políčku táto číslica vyplnená. Prosíme, nájdite si toto číslo na výpise z účtu 
majiteľa cenných papierov, ktorý ste dostali v zásielke z Centrálneho depo-
zitára cenných papierov spolu s faktúrou. Číslo účtu by sa malo nachádzať 
v ľavom hornom rohu výpisu, tak ako je to zobrazené na priloženom obrázku. 
Prosíme, opíšte svoje číslo účtu z výpisu.

Na základe tohto plnomocenstva budú 
prevedené na FNM SR len tie cenné pa-
piere, ktoré uvediete v tabuľke vpravo. 
Na správne určenie cenných papierov  
je potrebné uviesť obchodné meno emi-
tenta (spoločnosť, ktorá vydala cenné pa-
piere, na výpise v políčku „Názov emi-
tenta“, prípadne môžete uviesť jeho IČO 
a sídlo), ISIN cenných papierov (dva-
násťmiestny kód používaný na označenie 
cenných papierov) a počet kusov cenných papierov, ktoré chcete previesť na FNM SR (na výpise v políčku „Počet voľ-
ných“). Požadované údaje nájdete na výpise z účtu majiteľa cenných papierov, ktorý ste dostali z CDCP spolu s faktúrou.  
Informácie o cenných papieroch sa nachádzajú v tabuľke umiestnenej pod textom „Výpis z účtu majiteľa cenných 
papierov“. ISIN a počet cenných papierov nájdete na výpise v riadkoch označených číslicou „1“, obchodné meno emi-
tenta v riadkoch označených číslicou „3“.

Po vyplnení si všetky údaje ešte 
raz skontrolujte. 
Na plnomocenstve si musíte dať 
overiť svoj podpis ako splno-
mocniteľ – majiteľ účtu cenných 
papierov. Takto overené plnomo-
censtvo vložte do obálky a nalep-
te poštovú známku.

Z ostatných krajín 
použite adresu adresáta :

RM – S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14
P. O. Box 127
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika

 *2013

Pri zasielaní z územia 
Slovenskej republiky stačí na obálku 
namiesto adresy adresáta napísať:


