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Vážený klient, 

     dovoľujeme si Vám oznámiť dôležité informácie, týkajúce sa poskytovania investičných 
služieb a správy Vašich finančných nástrojov obchodníkom s cennými papiermi,  Arca 
Brokerage House o.c.p. a.s. (ďalej len „ABH“). 

     Akcionári a predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi ABH rozhodli o ukončení  
podnikateľských aktivít v sektore kapitálového trhu. S cieľom zabezpečiť naďalej poskytovanie 
investičných služieb  a ochranu Vašich záujmov, sme s predchádzajúcim súhlasom Národnej 
banky Slovenska pristúpili k predaju časti podniku a tým aj k presunu evidencie klientskeho 
majetku z evidencie ABH do evidencie spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. 
SNP 14, 811 06 Bratislava, ďalej len („RM - S Market“), ktorá je najstarším obchodníkom 
s cennými papiermi a na Slovensku úspešne pôsobí už viac ako 20 rokov.   

     Zmluvný vzťah uzatvorený medzi ABH  a RM - S Market  nadobudol účinnosť dňa 
19.novembra 2021. Týmto  dňom  dochádza k presunu Vášho klientskeho majetku  do evidencie  
spoločnosti RM - S Market. Spoločnosť RM - S Market  tak vstupuje do všetkých práv 
a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov, ktoré boli uzavreté medzi ABH 
a klientom, v rozsahu vedľajšej služby držiteľská správa a investičnej služby riadenie portfólia. 
Uvedené znamená, že RM - S Market Vám bude naďalej poskytovať vedľajšiu službu 
držiteľská správa a investičnú službu riadenie portfólia a plniť všetky povinnosti vyplývajúce 
obchodníkovi s cennými papiermi zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. Všetky pohľadávky z dlžných poplatkov za poskytovanie 
investičných služieb (riadenie portfólia) a vedľajších služieb (držiteľská správa) prechádzajú 
na spoločnosť RM - S Market. 

     Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že zodpovedným výberom obchodného partnera sme sa 
snažili primárne zabezpečiť pokračovanie  poskytovania kvalitných služieb pre všetkých 
klientov.   

     Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť RM - S Market Vám bude poskytovať 
vedenie Vášho portfóliového účtu a/alebo účtu držiteľskej správy (ďalej aj „Účet“)  odo dňa 
19. novembra 2021 do konca roka 2021 bezodplatne. Od 01. januára 2022  bude vedenie Vášho 
Účtu spoplatnené výhodnejšími sadzbami za poskytnuté služby v zmysle platného cenníka 
služieb. Cenník služieb bude zverejnený od 01. decembra 2021 na webovom sídle 
www.rmsmarket.sk . 

     V prípade, ak aj napriek nášmu zodpovednému prístupu pri výbere obchodného partnera 
máte záujem o presun Vašich finančných nástrojov k inému obchodníkovi s cennými papiermi 
resp. v prospech Vášho iného majetkového účtu, môžete využiť  trojmesačné obdobie, a to do 
konca mesiaca február 2022, počas ktorého Vám spoločnosť RM - S Market nebude za presun 
cenných papierov účtovať žiadny poplatok. 
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      V prípade Vašich otázok nás kontaktujte, prosíme, výhradne e-mailom na nasledovnej 
adrese: transfer@rmsmarket.sk.   
Vaše otázky sa budeme snažiť zodpovedať v čo najkratšom čase.  
V naliehavých záležitostiach môžete využiť aj telefonický kontakt: +421 2 593 29 212  a    
+421 2 593 29 323.  

     Písomnú komunikáciu môžete adresovať na adresu sídla nového poskytovateľa služieb  - 
spoločnosti RM – S Market o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava. 

     V mene spoločnosti RM - S Market si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že Vám plnohodnotne 
nahradíme doteraz poskytované investičné služby a vedľajšie služby a staneme sa Vašim 
spoľahlivým partnerom. Ak budete mať záujem o ďalšie služby obchodníka s cennými 
papiermi poskytované spoločnosťou RM - S Market (napríklad nákup a predaj cenných 
papierov, bezodplatný prevod a pod.) môžete využiť vyššie uvedené kontakty spoločnosti. 

 

V Bratislave, dňa 19.11.2021 

 

V mene Arca Brokerage House o.c.p. a.s.                                 V mene RM - S Market o.c.p., a.s. 
Predseda predstavenstva Generálny riaditeľ 
 

 

 

                                       

     Zuzana Lieskovanová 

 
 

 

 


