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Švajčiarske fyzicky vyrovnané opčné listy môžu 
zaniknúť ako bezcenné, ak nebudú uzatvorené pred 
dátumom vypršania. 

 
Mali by ste rozumieť rizikám spojeným s investíciami do opčných listov a investičné 

rozhodnutie by ste mali uskutočniť až po starostlivom zvážení týchto rizík a po revízii emisných 

dokumentov opčných listov zverejnených na webových stránkach emitentov. Investície do 

opčných listov so sebou nesú vysoké riziko straty celej počiatočnej investície. 

 
Veľká väčšina akciových opčných listov vydaných na obchodovanie na burze SIX Swiss Exchange 

(ďalej len „opčné listy“) sa vyrovnáva fyzicky. To znamená, že pri uplatnení sú podkladové akciové 

cenné papiere vydávané emitentom opčných listov investorovi. 

 
Spoločnosť Interactive Brokers („IB“) nepodporuje fyzické dodanie podkladových akcií a neposkytuje 

systém na prijímanie podkladových akcií opčných listov. Opčné listy držané na vašom účte v spoločnosti 

Interactive Brokers nemôžu byť fyzicky vyrovnané. Než začnete investovať do opčných listov, mali by ste 

mať na pamäti, že akúkoľvek trhovú hodnotu opčného listu pri obchodoch pred dátumom vypršania 

budete môcť realizovať iba uzatvorením pozície. AK POZÍCIA NEBUDE UZATVORENÁ PRED 

DÁTUMOM VYPRŠANIA OPČNÉHO LISTU, OPČNÝ LIST ZANIKÁ AKO BEZCENNÝ, A TO AJ VTEDY, 

KEĎ MÁ TEORETICKÚ HODNOTU PODĽA VNÚTORNÉHO TRHU. 

 
Spoločnosť IB nevykonáva automatické uzatváranie vašich pozícií v opčných listoch, aby sa zabránilo 

omylom. NESIETE VÝHRADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA SLEDOVANIE DÁTUMOV, KEDY VYPRŠIA, A 

POSLEDNÝCH DÁTUMOV, KEDY MÔŽETE OBCHODOVAŤ OPČNÉ LISTY, KTORÉ MÁTE V 

DRŽANÍ, A ĎALEJ ZA ZODPOVEDAJÚCU SPRÁVU VAŠICH POZÍCIÍ. Rozumiete a berte na vedomie, 

že spread ponuky / dopytu sa môže s blížiacim sa dátumom vypršania výrazne rozšíriť a mali by ste to 

mať na pamäti pri rozhodovaní o tom, kedy uzavriete svoje pozície. 

 
Emitenti opčných listov alebo hlavní manažéri, ak sú k dispozícii, majú za obvyklých trhových podmienok 

v úmysle pravidelne poskytovať ponukové a/alebo dopytové ceny opčných listov. Emitenti alebo prípadne 

vedúci manažéri však nemajú žiadnu pevne stanovenú povinnosť dodávať likviditu prostredníctvom 

ponukových a/alebo dopytových cien opčných listov ani žiadnu zákonnú povinnosť takéto ceny kótovať 

ani s ohľadom na úroveň alebo stanovenie takýchto cien. 

 
Nemali by ste sa spoliehať na možnosť, že budete môcť predať opčné listy v určitom čase alebo za určitú 

cenu. Je potrebné mať na pamäti, že uvedené ceny obvykle zahŕňajú spread, a preto sa môžu líšiť od 

trhovej hodnoty opčných listov. Vo zvláštnych situáciách na trhu môže byť spread medzi ponukovou 

a dopytovou cenou na sekundárnom trhu dočasne rozšírený. Je možné, že budete musieť predať za cenu 

výrazne nižšiu, než aká je skutočná hodnota opčných listov v čase ich predaja. PREDAJOM OPČNÝCH 

LISTOV NA SEKUNDÁRNOM TRHU MÔŽETE ZÍSKAŤ MENEJ, NEŽ JE KAPITÁL, KTORÝ STE 

INVESTOVALI. AK NEPREDÁTE OPČNÉ LISTY PRED DÁTUMOM VYPRŠANIA, VAŠA INVESTÍCIA 

ZANIKÁ AKO BEZCENNÁ. 
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