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CESKAEi
SPOŘITELNA

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizačního útvaru: Správa aktiv pro institucionální klienty, Budějovická1518/13a,b, Praha 4

(dále jen „Banka")

a 

Obchodní firma (název):

Sídlo (místo podnikání):

IČ:

(dále jen „Klient")

Městská část Praha 8

Zenklova 1 /35, 180 00 Praha 8

00063797

uzavírají tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů (dále jen „Dodatek") uzavřené dne 25.6.201 O

1. Vzhledem k tomu, že od 1. 6. 2017 nebudou zveřejňovány hodnoty indexu CHL 1 TR, mění se srovnávací etalon
(benchmark) uvedený v Příloze č. 1 pro Portfolio 2, takto:

Srovnávací etalon (benchmark) účinný od 1.6.2017:

[70% x [50%CZEONIA(t.t)+50%BZECG1 (t.t)] + 10% x MXWD(t.t) + 10% x REICO(t.t) + 10% x LYXRHFl(t.t)] - 0,50%

CZEONIA(t.t) = výkonnost série navazujících jednodenních vkladů za sazbu CZEONIA za sledované období;
BZECG1 (t.t) = výkonnost indexu domácích státních dluhopisů Bloomberg Barclays Series-E se splatností 1-3 roky za
sledované období (Bloomberg);
MXWD(t.t) = výkonnost indexu světových akcií MSC/ World Index ve sledovaném období (Bloomberg);
REICO(t.t) = vývoj ceny podílových listů fondu ČS nemovitostní fond REICO za sledované období
LYXRHFl(t.t) = výkonnost indexu, který sleduje agregovanou výnosnost širokého spektra hedge fondů s diverzifikovanými
strategiemi (Bloomberg);
t.t = t-to = sledované období, kde to je počátek a t je konec sledovaného období.

Tento Dodatek číslo 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze
smluvních stran. Úprava srovnávacího etalonu (benchmarku) je účinná od 1.6.2017. Tento Dodatek číslo 5 ke Smlouvě o
obhospodařování je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku stejnopisu

V Praze dne

česká spořitelna, a.s.

Jméno a příjmení: Ing. Petr Holeček
Funkce: manažer organizačního útvaru

Správa aktiv pro institucionální klienty
Podpis:

V Praze dne

Klient: Městská část Praha 8
Jméno a příjmení: Roman Petrus
Funkce: starosta
Podpis:

Jméno a příjmení: Ing. David Petráček
Funkce: finanční poradce, Správa aktiv pro institucionální klienty
Podpis:

Údaje pro ověření totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících smlouvu za Klienta:

Jméno a příjmení: Roman Petrus
Rodné číslo nebo datum narození:
Pohlaví: M
Trvalý nebo jiný pobyt: ~
Číslo průkazu totožnosti: •
Doba platnosti průkazu totožnosti:
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal ÚMČ Praha 8
za Banku ověřil:


