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Preambula

Národná Banka Slovenské Podielové Družstvo ROD, ďalej len “banka" alebo "NB SPDR", je

zriadená ako suverénna banka s vlastnou suverenitou. NB SPDR sa riadi medzinárodným právom

o bankách, sporiteľniach, burze cenných papierov a súvisiacimi medzinárodnými predpismi.

Celý názov banky v slovenčine: Národná Banka Slovenské Podielové Družstvo ROD.

Skrátený názov banky v angličtine: NB SPDR.

NB SPDR je suverénny právny subjekt konajúci v súlade s týmito stanovami a platnými

medzinárodnými zákonmi.

NB SPDR je zriadená na neobmedzené časové obdobie.

NB SPDR nemá povinnosť predkladať daňovým a iným orgánom dohľadu svoje súvahy, správy a

ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné na kontrolu presnosti vymerania a platenia daní a

povinných nedaňových platieb a včas zaplatiť dane a vykonať povinné nedaňové platby vo výške

a podľa postupu stanoveného právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa NB SPDR nachádza.

NB SPDR má okrúhlu pečať nesúcu celé meno v jazyku krajiny, v ktorej sa NB SPDR nachádza a

označenie jej sídla. NB SPDR má pečiatky a hlavičkové papiere, vlastné logo a ďalšie prostriedky

vizuálnej identity.

NB SPDR spĺňa povinnosti stanovené v udelenej bankovej licencii a licencii obchodníka s

cennými papiermi a vykonáva svoju činnosť podľa požiadaviek týkajúcich sa:

a) vlastného imania a likvidity,

b) ročnej účtovnej závierky a súvahy,

c) práva a povinnosti externých audítorov bánk

d) organizácie, štruktúry, práv a povinností orgánu dohľadu nad bankami, menovite

Medzinárodnej  Pokladnice M1 ("ITM1"),

e) opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade rizika platobnej neschopnosti banky,

f) konkurzného konania banky,

g) povinností bánk zabezpečiť určité vklady,

h) občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti bánk.
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NB SPDR rešpektuje a striktne dodržiava ustanovenia Kódexu správania podľa článku 3

služobného poriadku NB SPDR, ktorým sa upravuje vykonávanie náležitej starostlivosti ("CDB

03”).

NB SPDR, ktorá sa zaväzuje dodržiavať tieto nariadenia, zabezpečuje overenie totožnosti svojich

zmluvných partnerov, neposkytovanie aktívnej pomoci pri úniku kapitálu a neposkytovanie aktívnej

pomoci v prípade daňových únikov alebo podobných činov.

Okrem toho sa NB SPDR riadi právnymi výkladmi a povinnosťami v oblasti boja proti praniu

špinavých peňazí (AML) ako identifikácia zmluvných strán a konečných vlastníkov majetku,

objasnenie finančného pozadia neobvyklých transakcií, dokumentácia transakcií a vytvorenie

riadneho štruktúrovania činností.

NB SPDR prinajmenšom zabezpečí účinný dohľad nad riadením, riadením a kontrolou založením

vlastných oddelených a špecializovaných orgánov.

NB SPDR vykonáva svoju činnosť v súlade s týmito ustanoveniami:

Článok 1

Účel

Článok 2

Členstvo v banke a jej kapitál

a) Členstvo

b) Základné Imanie

c) Predplatné akcie

d) Emisná cena akcie

e) Rozdelenie a výzvy na upísané základné imanie

f) Obmedzenie zodpovednosti

g) Spôsob platby upísania akcií

h) Čas platby predplatného

i) Udržiavanie hodnoty určitých držieb meny banky

j) Obmedzenie predaja akcií

Článok 3

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa úverov a záruk

a) Využívanie zdrojov

b) Vzťahy medzi členmi a bankou
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c) Obmedzenia záruk a pôžičiek banky

d) Podmienky, za ktorých môže banka ručiť alebo poskytovať pôžičky

e) Použitie pôžičiek garantovaných, zúčastňujúcich sa alebo poskytnutých bankou

f) Pôžičky medzinárodným finančným združeniam

Článok 4

Činnosti

a) Spôsoby poskytovania alebo sprostredkovania pôžičiek

b) Dostupnosť a prevoditeľnosť mien

c) Poskytovanie mien pre priame úvery

d) Platobné ustanovenia pre priame úvery

e) Záruky

f) Osobitná rezerva

g) Metódy plnenia záväzkov banky v prípade zlyhania

h) Rôzne činnosti

i) Upozornenia uvedené na cenných papieroch

j) Politická činnosť je zakázaná

k) Bankové operácie a iné transakcie

Článok 5

Organizácia a riadenie

a) Štruktúra banky

b) Rada guvernérov

c) Hlasovanie

d) Výkonní riaditelia

e) Prezident a zamestnanci

f) Poradná rada

g) Úverové výbory

h) Vzťah k iným medzinárodným organizáciám

i) Umiestnenie kancelárií

j) Regionálne úrady a Rady

k) Depozitár

l) Forma držby mien

m) Uverejňovanie správ a poskytovanie informácií

n) Rozdelenie čistého príjmu
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Článok 6

Zrušenie a pozastavenie členstva: pozastavenie činnosti

a) Právo členov odstúpiť od zmluvy

b) Pozastavenie členstva

c) Ukončenie členstva v Slovenskom Podielovom Družstve ROD (SPDR)

d) Vyrovnanie účtov s vládami s ukončeným členstvom

e) Pozastavenie operácií a vyrovnanie záväzkov

Článok 7

Status, imunity a výsady

a) Účely článku

b) Status banky

c) Postavenie banky v súdnom konaní

d) Imunita majetku pred zhabaním

e) Imunita archívu

f) Nedotknuteľnosť aktív pred obmedzeniami

g) Privilégium na komunikáciu

h) Imunita a výsady úradníkov a zamestnancov

i) Imunita voči zdaneniu

j) Uplatňovanie článku

Článok 8

Dodatky

Článok 9

Interpretácia

Článok 10

Schválenie považované za udelené

Článok 11

Záverečné Ustanovenia

a) Nadobudnutie účinnosti

b) Podpis

c) Inaugurácia banky
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Dodatok A

Predplatné

Dodatok B

Voľba výkonných riaditeľov

Dodatok C

Zoznam dokumentov na uplatnenie bankovej licencie

____________________________________________________________________________________

Článok 1

Účel a ciele

NB SPDR je zriadená na podporu, vedenie, monitorovanie, audit členov a pobočiek SPDR v ich

deklarovaných stratégiách a službách na financovanie humanitárnych a komerčných projektov.

Financovanie projektov je viazané na formulované ciele trvalo udržateľného rozvoja SPDR a jeho

členov a pri všetkých svojich rozhodnutiach sa riadi cieľmi uvedenými nižšie:

a) Podpora a koordinácia spolupráce s ITM1;

b) Poskytovanie finančných prostriedkov a služieb pre členov výskumu a vývoja a ITM1;

c) Pôsobiť ako depozitár aktív vysokej hodnoty hlavne, ale nie výlučne, pre členov SPDR, ktorí

majú byť prijatí do úschovy a pod správou NB SPDR;

d) Vydávať potvrdenia o vkladoch, vkladové certifikáty a výpisy z vkladov potvrdzujúce rezervu

hodnôt ako vklad na emisiu pokladničných nástrojov;

e) Zrkadliť všetky transakčné údaje všetkých ITM1 s cieľom monitorovať, kontrolovať a

certifikovať presnosť a správnosť každej transakcie v režime v reálnom čase;

f) Zastupovať záujmy a požiadavky všetkých členov SPDR v ITM1 a prostredníctvom ITM1 v

členských skupinách a organizáciách popredných svetových finančných inštitúcií a

regulačných orgánov;
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Článok 2

Členstvo v banke a jej kapitál

A. Členstvo

1. Pôvodnými členmi NB SPDR je Medzinárodné Slovenské Podielové Družstvo ROD a SVR

(ďalej len "ICC"), ktoré prijímajú členstvo v NB SPDR, zápisom do zoznamu jej členov, pred jej

založením. NB SPDR tak právoplatne rozhodne, oficiálnym dokumentom prijatým ,, RADOU,,

NB SPDR, najneskôr do 10 pracovných dní pred zasadnutím Rady guvernérov NB SPDR.

2. Členstvo pre ostatných členov je uzavreté.

3. Členovia, ktorí sa priamo alebo nepriamo podieľajú na kapitáli alebo hlasovacích právach

banky, alebo z akéhokoľvek dôvodu, môžu mať významný vplyv na banku (tzv. "kvalifikovaná

účasť"), musia zabezpečiť, aby ich vplyv nemal nepriaznivý vplyv na bezpečné riadenie banky.

B. Základné Imanie

1. Základné imanie NB SPDR je 100 000 000 000 (jeden sto miliárd euro) EURO XAU (MIERA

XAU-Zlato).

2. Členovia sú definovaní ako akcionári NB SPDR, alebo ako právny subjekt, ktorý bol prijatý

Radou guvernérov NB SPDR obyčajnou väčšinou hlasov.

3. Základné imanie sa môže zvýšiť, ak to NB SPDR považuje za vhodné, trojštvrtinovou väčšinou

celkových hlasovacích práv.

C. Upisovanie akcií

1. Každý člen SPDR upíše akcie základného imania NB SPDR. Minimálny počet akcií upísaných

pôvodnými alebo zakladajúcimi členmi je stanovený v Prílohe A.

2. V prípade kapitalizácie má každý člen právo upísať ďalšie akcie, ale nie je povinné takéto

upisovanie.

3. Dodatočné upisovanie akcií je stanovené v NB SPDR v termínoch, podmienkach a pravidlách

kapitalizácie.

D. Cena akcií

1. Akcie sa vo všeobecnosti vydávajú v nominálnej hodnote ekvivalentu zlata prevedeného na

XAU.

2. Vydanie za iných podmienok možno nariadiť iba na základe rozhodnutia väčšiny celkových

hlasovacích práv kompetentných orgánov banky.
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E. Rozdelenie a splatenie upísaného základného imania

Upísanie každého člena sa rozdelí na dve časti:

1. Ako počiatočná platba bude zaplatených dvadsaťpäť percent (25%) alebo podlieha výzve

podľa oddielu G, ktorá sa použije ako prevádzkový kapitál na činnosti NB SPDR.

2. zvyšných sedemdesiatpäť percent (75%) podlieha výzve tak, aby boli splnené povinnosti NB

SPDR.

3. Takéto výzvy na nezaplatené upísania sú jednotné pre všetky akcie.

F. Obmedzenie zodpovednosti

Ručenie za akcie je obmedzené na nezaplatenú časť emisnej ceny akcií.

G. Spôsob platby upísaných akcií

1. Platby za upísanie akcií sa uskutočňujú v zlate a v zlatom krytých menách členov, ktoré budú

uvedené v prehľade a bude ich priebežne aktualizovať Rada guvernérov NB SPDR.

2. Minimálne desať percent (10%) počiatočnej platby každej akcie je splatných v zlate, či už

fyzicky, v cenných papieroch krytých zlatom alebo v XAU.

3. Zvyšných deväťdesiat percent je splatných v akceptovanej zlatom krytej mene člena.

4. Každý člen sa môže rozhodnúť, ktorá z vyššie uvedených možností je vhodnejšia.

5. Všetky platby sa uskutočnia v požadovaných sumách v požadovanej lehote.

H. Termín splatenia upísaných akcií

1. Najprv budú vyplatené dve percentá splatné z každej akcie v zlate, či už fyzicky, v cenných

papieroch krytých zlatom alebo v XAU v lehote šesťdesiatich dní od dňa dátumu, keď NB

SPDR začne svoju činnosť.

2. Zostávajúca suma platby za každú akciu, ako je uvedené v článku 2 oddiele E., bude

zaplatených v lehote 5 bankových dní po tom, čo NB SPDR oznámila výzvu na platbu.

3. V prvom roku svojej činnosti sa NB SPDR postará o to, aby okrem počiatočnej platby vo

výške dvoch percent (2%) uvedenej v článku 2 oddiele E ods. 2 využilo najmenej sedem

percent (7%) každej akcie.

4. Pri prvej výzve NB SPDR poskytne harmonogram povinných platieb a zoznam tranží s cieľom

zabezpečiť svojim členom bezpečnejšie plánovanie a kvalitu procesov, aby vyhoveli výzvam

včas.

5. Ak niektorý člen nie je schopný uskutočniť platbu v stanovenej lehote, rada guvernérov, môže

udeliť právo odložiť platbu/poplatky, podľa právne záväzného harmonogramu.
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I. Správa zostatku hodnoty vyplatených a splatných akcií členov

1. Každý bankový deň bude NB SPDR vydávať zoznam splatených, volaných a zostávajúcich

splatných akcií svojich členov.

2. Zoznam musí zodpovedať týmto hodnotám:

a) vklady zlata merané v __________, prevedené a pripísané v ____

b) vklady cennín, ako sú drahé kovy, diamanty a umelecké predmety atď., ohodnotený

nezávislým, profesionálnym odborníkom, potom potvrdený a pripísaný v _______

c) peňažné prostriedky v súčasných konvertibilných menách počas prechodného

obdobia celosvetového vynulovania meny

d) Peňažné prostriedky v akceptovaných menách krajín krytých zlatom

3. V prípade výraznej fluktuácie si NB SPDR vyhradzuje právo upraviť hodnotu základného

imania a môže buď požadovať dodatočné platby, alebo uvoľniť bonusovú výplatu späť svojim

členom v rovnakom pomere do troch mesiacov (3) od dátumu takejto úpravy.

4. NB SPDR môže upustiť od ustanovení predchádzajúcich odsekov, ak Medzinárodný menový

fond vykoná jednotne úmernú zmenu paritných hodnôt mien všetkých svojich členov.

J. Predaj akcií

Akcie sa nezakladajú ani nezaťažujú žiadnym spôsobom a sú prevoditeľné iba na NB SPDR.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa úverov a záruk

A. Politika využívania zdrojov banky

1. Zdroje a zariadenia NB SPDR sa využívajú výlučne v prospech členov s primeraným ohľadom

na rozvoj a realizáciu humanitárnych projektov v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja

SPDR a jeho členov. Výskum, vývoj, výroba a implementácia udržateľných a ekologických

riešení budú sponzorované a financované s cieľom čeliť problémom spôsobených zmenou

klímy.

2. Projekty pomôžu potlačiť extrémnu chudobu, obnoviť škody spôsobené prírodnými

katastrofami a katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou, minimalizovať ekonomické

znevýhodnenie marginalizovaných sektorov, reorganizovať vidiecku a mestskú infraštruktúru,

podporovať nezávislé národné ekonomiky a investovať do vzdelávania a osvetu v komunitách

príjemcov.

3. Sponzoring a financovanie takýchto projektov zo strany NB SPDR má čisto humanitárny

charakter a v žiadnom prípade nesmie byť politicky motivované.

4. NB SPDR uprednostňuje sponzoring a financovanie nových technológií a obchodných

modelov, ktoré predstavujú riešenia problémov spôsobených zmenou klímy, nadmerným
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počtom obyvateľov, znečistením životného prostredia, extrémnou chudobou a

nerovnomerným rozdelením moci a zdrojov.

B. Transakcie medzi členmi a Bankou

Každý člen obchoduje s NB SPDR iba prostredníctvom pokladnice SPDR a NB SPDR obchoduje

so svojimi členmi iba prostredníctvom tej istej pokladnice alebo cez ňu.

C. Obmedzenia sponzorovania a financovania projektov

Celková nesplatená hodnota cenných papierov, ako sú pokladničné poukážky, zmenky alebo

dlhopisy alebo iné bankové nástroje, účasť na úveroch a priame úvery uvoľnené NB SPDR,

nesmie presiahnuť sto percent (100%) upísaného základného imania, rezerv a prebytku NB SPDR.

D. Podmienky sponzorovania a financovania projektov

NB SPDR môže ručiť, zúčastňovať sa alebo poskytovať pôžičky ktorémukoľvek členovi alebo jeho

pridruženému partnerovi alebo akémukoľvek obchodnému, priemyselnému a

poľnohospodárskemu podniku v ekologickom, ekonomickom alebo sociálnom prostredí

zúčastneného člena za týchto podmienok:

1. Člen s úplnou alebo čiastočnou hodnotou svojho podielu prevedeného na SPDR a jeho

súvisiacu Pokladnicu a/alebo iný subjekt, ktorý je prijateľný pre NB SPDR, zaručí splatenie

istiny a zaplatenie úrokov a iných poplatkov z úveru.

2. Riadenie rizík NB SPDR je jednotné s procesom a výsledkom identifikácie, hodnotenia,

kontroly a vylúčenia hrozieb pre realizáciu, prevádzku a rentabilitu projektu/projektov.

3. Príslušný hodnotiaci výbor je zodpovedný za predloženie písomnej správy, ktorá odporučí

hodnotený projekt po dôkladnom vyhodnotení podnikateľského plánu, jeho vlastníckej

štruktúry a kvalifikácie.

4. NB SPDR potvrdzuje, že úroková sadzba vrátane všetkých ostatných poplatkov zostáva

primeraná a takáto sadzba, poplatky a harmonogram splácania istiny sú primerané projektu.

5. NB SPDR potom klasifikuje člena a / alebo tretieho ručiteľa ako bonitu, ak je v pozícii, ktorý

spĺňa záväzky úveru.

6. Pri zaručení úveru poskytnutého inými investormi dostane NB SPDR primeranú kompenzáciu

za svoje riziko.

E. Zásady pre zaručené pôžičky, pôžičky s účasťou alebo pôžičky poskytnuté

1. NB SPDR neuloží žiadne podmienky, pokiaľ ide o geografické regióny, v ktorých sa použijú

výnosy z úveru. To znamená, že úverová politika umožňuje medziregionálne investície.
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2. NB SPDR monitoruje a vykonáva audit využívania výnosov z akéhokoľvek úveru súvisiacich s

projektom a má istotu, že takéto výnosy z úveru sa použijú len na účely, na ktoré bol úver

poskytnutý.

3. NB SPDR poskytne účet/účty v mene dlžníka, na ktorý sa pripíše suma úveru; buď v súčasnej

konvertibilnej mene, alebo v budúcej mene krytej zlatom, ako to akceptuje NB SPDR.

4. Dlžník je oprávnený čerpať výdavky súvisiace s projektom a uvedené v obchodnom pláne z

účtu/účtov.

F. Pôžičky do Pokladníc

1. NB SPDR môže poskytovať, zúčastňovať sa alebo ručiť za pôžičky jednej z pobočiek

Pokladnice na použitie pri jej úverových operáciách.

2. Celková nesplatená suma takýchto úverov, účastí a záruk NB SPDR nesmie byť navýšená, ak

nesplatená suma presiahne sumu rovnajúcu sa štvornásobku jej zníženého upísaného

základného imania a prebytku.

3. Úvery môžu byť vyplatené v mene investičného regiónu a / alebo v _ _ _ a/alebo vo forme

dlhových cenných papierov alebo platobných záruk.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia o činnosti banky

A. Metódy poskytovania alebo sprostredkovania úverov

NB SPDR môže poskytovať alebo sprostredkovávať pôžičky, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky

článku 3, ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

1. Poskytovaním úverov alebo účasťou na nich z vlastných zdrojov zodpovedajúcich

nezníženému splatenému kapitálu a prebytku, s výhradou oddielu F tohto Článku, a jej

rezervám.

2. Poskytovaním alebo účasťou na priamych pôžičkách z finančných prostriedkov získaných na

trhu člena alebo inak vypožičaných NB SPDR.

3. Ručením úplne alebo čiastočne pôžičiek poskytnutých súkromnými investormi

prostredníctvom obvyklých investičných kanálov.
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B. Dostupnosť a prevod mien

1. Meny vyplatené do NB SPDR ako akcie je možné zapožičať iba so súhlasom člena, ktorého

mena je zahrnutá.

2. V prípade súhlasu člena sa tieto meny použijú alebo vymenia za meny potrebné na splnenie

zmluvných platieb úrokov, iných poplatkov alebo amortizácie vlastných pôžičiek NB SPDR

alebo na splnenie záväzkov NB SPDR v súvislosti s takýmito zmluvnými platbami z úverov

zaručených NB SPDR.

3. Meny prevedené dlžníkmi alebo ručiteľmi na účet istiny priameho úveru sa vymieňajú za meny

ostatných členov alebo sa opätovne zapožičiavajú len so súhlasom členov, ktorých meny sa

týkajú.

4. Všetky ostatné meny, ktoré má NB SPDR k dispozícii, ako

a) získané na trhu alebo sú vypožičané členmi alebo partnermi,

b) získané predajom zlata,

c) prijaté ako platby úrokov,

d) prijaté ako platby provízií a iných poplatkov, ktoré sa použijú alebo vymenia za iné

meny alebo zlato požadované v operáciách NB SPDR bez obmedzenia členmi,

ktorých meny sa ponúkajú.

5. Meny získané na trhoch členov dlžníkmi z úverov garantovaných NB SPDR budú použité

alebo vymienené za iné meny bez obmedzenia týmito členmi.

C. Metódy poskytovania alebo sprostredkovania úverov

Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na platby priamych úverov, ktoré sú relevantné pre uvedené

ustanovenia tohto článku:

1. NB SPDR poskytne dlžníkovi také meny členov okrem člena, na ktorého území sa projekt

nachádza, ktoré dlžník potrebuje na výdavky, ktoré sa majú uskutočniť na území týchto

ostatných členov na účely úveru.

2. NB SPDR môže za výnimočných okolností, keď dlžník nemôže získať miestnu menu

požadovanú na účely úveru za primeraných podmienok, poskytnúť dlžníkovi ako súčasť úveru

primeranú sumu tejto meny.

3. NB SPDR, ak projekt nepriamo vyvoláva zvýšenú potrebu devíz člena, na ktorého území sa

projekt nachádza, môže za výnimočných okolností poskytnúť dlžníkovi ako súčasť úveru

primeranú sumu zlata alebo devízových alebo zlatom krytých pokladničných nástrojov, ktoré

nepresahujú miestne výdavky dlžníka v súvislosti s účelmi úveru.

4. NB SPDR môže za výnimočných okolností na žiadosť člena, na ktorého území sa časť úveru

vynakladá, spätne odkúpiť so zlatom alebo devízami časť takto vynaloženej meny tohto člena,

ale v žiadnom prípade nesmie takto odkúpená časť presiahnuť sumu, o ktorú výdavky úveru

na týchto územiach vyvolávajú zvýšenú potrebu devíz.
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D. Platobné ustanovenia pre priame úvery

Zmluvy o pôžičke, vyhotovené v súlade so znením Článkov tohto dokumentu, sa vykonajú s

prihliadnutím na tieto ustanovenia o platbe:

1. Podmienky splátok úrokov a amortizácie, splatnosť a dátumy splatnosti každého úveru určí

NB SPDR. NB SPDR tiež určí sadzbu a všetky ostatné podmienky provízie, ktoré sa majú

účtovať v súvislosti s takýmto úverom.

2. V prípade úverov poskytnutých počas prvých desiatich rokov činnosti NB SPDR sadzba

provízie nesmie byť nižšia ako jedno percento ročne a nie vyššia ako dva a pol percenta ročne

a bude účtovaná z nesplatenej časti každej takejto pôžičky.

3. Na konci tohto obdobia desiatich rokov môže NB SPDR znížiť sadzbu provízie, pokiaľ ide o

nesplatené časti už poskytnutých úverov, ako aj o budúce pôžičky, ak rezervy nahromadené

NB SPDR a z iných výnosov považuje za dostatočné na odôvodnenie zníženia.

4. V prípade budúcich úverových činností má NB SPDR tiež možnosť zvýšiť sadzbu provízie nad

vyššie uvedený limit, ak skúsenosti naznačujú, že zvýšenie je vhodné.

5. Vo všetkých úverových zmluvách sa stanoví mena alebo meny, v ktorých budú uskutočnené

platby do NB SPDR podľa uzatvorenej zmluvy. Podľa možnosti dlžníkov sa však takéto platby

môžu uskutočňovať v zlate alebo, na základe súhlasu NB SPDR, v mene iného člena, ako je

mena stanovená v zmluve.

6. Vo všeobecnosti sa v úverových zmluvách stanovuje, že platby úrokov, iných poplatkov a

amortizácie do NB SPDR budú vykonané v požičanej mene, pokiaľ člen, ktorého mena je

zapožičaná, nesúhlasí s tým, aby sa takéto platby uskutočňovali v inej určenej mene alebo

menách.

7. Tieto platby, s výhradou ustanovení Článku 2, sa musia rovnať hodnote takýchto zmluvných

platieb v čase poskytnutia úverov, v mene určenej na tento účel NB SPDR trojštvrtinovou

väčšinou celkových hlasovacích práv predstavenstva.

8. Ako štandardná prax sa uvádza, že celková suma nesplatených a splatných úverov NB SPDR

v ktorejkoľvek mene nesmie v žiadnom okamihu prekročiť celkovú sumu nesplatených

pôžičiek uskutočnených SBRC v tej istej mene.

9. Ak člen trpí akútnou devízovou náročnosťou, takže poskytnutie akéhokoľvek úveru, ktorý tento

člen uzavrel, alebo za ktorý ručil, alebo za ktorý ručil jeden z jeho pridružených partnerov,

nemôže byť vykonané stanoveným spôsobom, dotknutý člen môže požiadať NB SPDR o

zmiernenie platobných podmienok.

10. Ak je NB SPDR presvedčená, že určité uvoľnenie je v záujme konkrétneho člena a činnosti NB

SPDR a jej členov ako celku, môže podniknúť kroky podľa jedného alebo oboch nasledujúcich

odsekov, pokiaľ ide o celok alebo časť ročnej služby:

a) NB SPDR sa môže podľa vlastného uváženia dohodnúť s dotknutým členom na

prijímaní platieb za služby z úveru v mene člena na obdobia nepresahujúce tri roky za
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primeraných podmienok týkajúcich sa používania takejto meny a udržiavania jej

devízovej hodnoty a na spätnom odkúpení takejto meny za primeraných podmienok.

b) NB SPDR môže zmeniť podmienky amortizácie alebo predĺžiť dobu úveru alebo oboje.

E. Uplatňovanie a poskytovanie záruk

1. Pri zaručení úveru poskytnutého obvyklými investičnými kanálmi účtuje NB SPDR periodicky

splatnú záručnú províziu zo sumy nesplateného úveru so sadzbou stanovenou NB SPDR.

2. Počas prvých desiatich rokov činnosti NB SPDR nesmie byť táto sadzba nižšia ako jedno

percento ročne a nesmie byť vyššia ako jeden a pol percenta ročne. Na konci tohto obdobia

desiatich rokov môže NB SPDR znížiť sadzbu provízie, pokiaľ ide o nesplatené časti už

zaručených úverov, ako aj o budúce pôžičky, ak rezervy nahromadené NB SPDR a z iných

výnosov považuje za dostatočné na odôvodnenie zníženia. V prípade budúcich úverov má NB

SPDR tiež možnosť zvýšiť sadzbu provízie nad rámec uvedeného limitu, ak skúsenosti

naznačujú, že zvýšenie je vhodné.

3. Záručné provízie vypláca dlžník priamo NB SPDR.

4. V zárukách SBRC sa stanovuje, že NB SPDR môže ukončiť svoju zodpovednosť v súvislosti s

úrokmi, ak v prípade zlyhania dlžníka a prípadného ručiteľa NB SPDR ponúkne kúpu

dlhopisov alebo iných zaručených záväzkov za paritu a úroky nahromadené k dátumu

uvedenému v ponuke.

5. NB SPDR má právomoc určiť akékoľvek iné podmienky záruky.

F. Osobitná rezerva

1. Výška provízií, opísaná vyššie, prijatá NB SPDR sa vyčlení ako osobitná rezerva, ktorá sa

ponechá k dispozícii na plnenie záväzkov NB SPDR.

2. Osobitná rezerva sa uchováva v takej likvidnej forme, ktorá je povolená podľa týchto Stanov a

o akej je oprávnené rozhodnúť Predstavenstvo NB SPDR.

G. Metódy plnenia záväzkov banky v prípade zlyhania

V prípadoch zlyhania úverov poskytnutých, alebo zaručených NB SPDR alebo na ktorých sa NB

SPDR zúčastňuje:

1. NB SPDR prijme také opatrenia, ktoré sú uskutočniteľné na úpravu záväzkov vyplývajúcich z

úverov, vrátane opatrení podľa alebo analogických s tými, ktoré sú uvedené v oddiele D ods. 9

tohto článku.

2. Platby, ktoré sa účtujú na vyrovnanie záväzkov z pôžičiek alebo záruk NB SPDR:

a) najprv, proti osobitnej rezerve stanovenej v oddiele F tohto článku;
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b) potom, v nevyhnutnom rozsahu a podľa uváženia NB SPDR voči ostatným rezervám,

prebytkom a kapitálu, ktoré má NB SPDR k dispozícii.

3. Kedykoľvek je to potrebné na splnenie zmluvných platieb úrokov, iných poplatkov alebo

amortizácie vlastných pôžičiek NB SPDR alebo na splnenie záväzkov NB SPDR v súvislosti s

podobnými platbami z úverov, ktoré garantuje, NB SPDR môže požadovať primeranú sumu

nezaplatených upísaní členov v súlade s Článkom 2 odsekom 4.

4. Okrem toho, ak sa NB SPDR domnieva, že zlyhanie môže mať dlhé trvanie, NB SPDR môže

požadovať dodatočnú sumu takýchto nezaplatených úpisov, aby počas žiadneho roka

neprekročila jedno percento z celkových úpisov členov, na tieto účely:

a) splatiť pred splatnosťou alebo inak splniť svoj záväzok voči celej nesplatenej istine

akéhokoľvek úveru, za ktorý ručí, alebo jeho časti, v súvislosti s ktorým je dlžník v

omeškaní.

b) spätne odkúpiť alebo inak plniť svoju zodpovednosť za všetky alebo časť svojich

vlastných nesplatených pôžičiek.

H. Rôzne činnosti

Okrem činností špecifikovaných na inom mieste v týchto Stanovách, má NB SPDR licenciu,

práva, právomoci a povinnosti:

1. Upisovať cenné papiere vydané tretími stranami a ponúkať ich na súkromnom sekundárnom

trhu.

2. Obchodovať s cennými papiermi na vlastný účet.

3. Konať na pevnom základe alebo proti provízii a ponúkať cenné papiere verejnosti na

primárnom trhu.

4. Konať v mene klientov s odbornou spôsobilosťou.

5. Obchodovať na účet klientov a viesť účty týchto klientov samotných, alebo s tretími stranami

za účelom vyrovnania transakcií.

6. Držať cenné papiere týchto klientov v bezpečnej úschove u seba alebo u tretích strán vo

vlastnom mene.

7. Dodržiavať ustanovenia medzinárodných bankových zákonov o burzách a pravidlách

obchodovania s cennými papiermi a súvisiacich predpisov, ktoré obsahujú všeobecné

pravidlá upravujúce nasledujúce hlavné témy:

a) povinnosť získať, ako obchodník s cennými papiermi, licenciu pred zapojením sa do

operácií obchodovania s cennými papiermi;

b) pravidlá správania sa obchodníkov s cennými papiermi;

c) požiadavky na diverzifikáciu rizika;
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d) požiadavky na záznam a podávanie správ;

e) požiadavky na audit.

8. Prevziať pod správu dlhové cenné papiere, ako sú zmenky, alebo dlhopisy vydané

Medzinárodnou Pokladnicou M1 a pôsobiť ako depozitár alebo uzatváracia banka na

zablokovanie cenných papierov proti platbám zo speňaženia, investícií alebo obchodných

činností.

9. Zaručiť cenné papiere, do ktorých investovala, s cieľom uľahčiť ich predaj.

10. Požičať si menu ktoréhokoľvek člena so súhlasom tohto člena.

11. Nakupovať a predávať takéto iné cenné papiere za predpokladu, že celková hlasovacia sila

riaditeľov predstavuje trojštvrtinovú väčšinu celkovej hlasovacej sily.

12. Pri výkone právomocí udelených týmto oddielom H. má NB SPDR právo jednať s akoukoľvek

osobou, partnerstvom, združením, korporáciou alebo inou právnickou osobou na území

ktoréhokoľvek člena.

13. Zabezpečiť bezpečné uchovávanie potvrdení o uloženom majetku a ceninách.

I. Upozornenia umiestnené na cenné papiere

Každý cenný papier zaručený alebo vydaný bankou musí mať na tvári zreteľné vyhlásenie v tom

zmysle, že nie je záväzkom žiadneho beneficiárneho subjektu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené

na cennom papieri.

J. Politická činnosť je zakázaná

NB SPDR a jej úradníci nesmú zasahovať do politických záležitostí žiadneho člena; ani ich pri

rozhodovaní neovplyvní politická povaha príslušného člena alebo členov.

Pre ich rozhodnutia sú relevantné len ekonomické hľadiská a tieto hľadiská sa posudzujú

nestranne, aby sa dosiahli ciele uvedené v článku 1.

K. Bankové operácie a iné transakcie

NB SPDR je oprávnená vykonávať nasledujúce bankové operácie:

1. otváranie a vedenie bankových účtov pre členov ICC ako fyzické tak aj právnické osoby;

2. vykonávanie vyrovnania na základe príkazu pre členov ICC ako fyzické tak aj právnické osoby

vrátane korešpondenčných bánk na ich bankových účtoch;

3. zhromažďovanie peňažných prostriedkov, bankoviek, platobných a zúčtovacích dokladov,

poskytovanie hotovostných služieb členom ICC ako fyzickým a právnickým osobám;

4. nákup a predaj cudzej meny v hotovosti a bezhotovostne;

5. vkladanie a investovanie drahých kovov;

6. vydávanie bankových záruk;
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7. prevod peňažných prostriedkov na základe príkazu členov ICC ako fyzických osôb bez

otvorenia bankových účtov (okrem poštových prevodov);

8. vydávanie bankových kariet vrátane kariet NB SPDR;

9. pripojenie členov ICC ako fyzických a právnických osôb k nadobúdaniu služieb;

10. vydávanie digitálnej meny vrátane kryptomeny;

11. vydávať cenné papiere pre tretie strany, ktoré zabezpečujú plnenie v peňažnom vyjadrení;

12. nadobúdať nároky na plnenie záväzkov tretích strán v peňažnom vyjadrení;

13. ponuka peňažných fondov a iných aktív správa trustov služby na základe zmlúv/dohôd s

členmi ICC, ako fyzické a právnické osoby;

14. vykonávať transakcie s drahými kovmi a drahými kameňmi v súlade s medzinárodnými

zákonmi;

15. prenájom fyzických a právnických osôb osobitné miestnosti alebo bezpečnostné schránky v

týchto miestnostiach na uchovávanie dokumentov a cenností;

16. vykonávať lízingové transakcie;

17. poskytovanie poradenských a informačných služieb.

Článok 5

Organizácia a riadenie

A. Štruktúra banky

1. NB SPDR má Radu guvernérov, výkonných riaditeľov, prezidenta a ďalších úradníkov a

zamestnancov, ktorí vykonávajú také povinnosti ako NB SPDR.

2. Osoby poverené riadením banky majú bydlisko v krajinách, ktoré sú členmi SPDR, a riadia

banku z ústredia NB SPDR.

3. Osoby zodpovedné za správu a riadenie banky musia mať dobrú povesť, a tým zabezpečiť

riadne vykonávanie obchodných činností.

4. NB SPDR pôsobí na miestnom mieste, aby plnila svoje povinnosti a bola za ne zodpovedná.

B. Rada Guvernérov

1. Všetky právomoci NB SPDR má Rada Guvernérov, pozostávajúca z jedného guvernéra a

jedného náhradníka vymenovaného každým členom rady guvernérov spôsobom, ktorý sám

určí.

2. Každý Guvernér a každý náhradník bude pôsobiť počas piatich rokov, s výhradou súhlasu

člena, ktorý ho vymenoval a môže byť opätovne vymenovaný. Žiadny náhradník nemôže

hlasovať, s výnimkou neprítomnosti jeho splnomocnenca. Rada vyberie jedného z Guvernérov

za Predsedu.
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3. Rada Guvernérov môže na výkonných riaditeľov delegovať právomoc, vykonávať akékoľvek

právomoci Rady s výnimkou právomoci:

a) prijať nových členov a určiť podmienky ich prijatia.

b) suspendovať člena.

c) rozhodovať o odvolaniach proti výkladom tejto dohody vydaným výkonnými riaditeľmi.

d) dôležitých dohôd o spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami (iné ako

neformálne dohody dočasného a administratívneho charakteru).

e) rozhodnúť o trvalom zastavení činností.

f) určenia rozdelenia čistého príjmu NB SPDR.

4. Rada Guvernérov organizuje výročné zasadnutie a ďalšie zasadnutia, ktoré môže ustanoviť

Rada alebo zvolať výkonní riaditelia.

5. Zasadnutia Rady sa zvolávajú vždy, keď o to požiada päť členov alebo členovia, ktorí majú

štvrtinu celkových hlasovacích práv.

6. Na každom zasadnutí Rady Guvernérov sa uznáša väčšina guvernérov, ktorí vykonávajú

najmenej dve tretiny všetkých hlasovacích práv.

7. Rada Guvernérov môže ustanoviť postup, podľa ktorého výkonní riaditelia, ak považujú takéto

konanie za konanie v najlepšom záujme NB SPDR, môžu dosiahnuť hlasovanie guvernérov o

konkrétnej otázke bez toho, aby zvolali zasadnutie Rady.

8. Rada Guvernérov a výkonní riaditelia v oprávnenom rozsahu môžu prijať také pravidlá a

predpisy, ktoré môžu byť potrebné alebo vhodné na vykonávanie činnosti NB SPDR.

9. Guvernéri a náhradníci budú pôsobiť vo funkciách bez náhrady od NB SPDR, ale NB SPDR

im zaplatí primerané výdavky, ktoré im vzniknú pri účasti na zasadnutiach.

10. Rada Guvernérov určí odmenu, ktorá sa má vyplatiť výkonným riaditeľom, ako aj plat a

podmienky zmluvy o výkone služby Prezidenta.

C. Hlasovanie

1. Každý člen má dvestopäťdesiat hlasov plus jeden ďalší hlas za každú držanú akciu.

2. Ak nie je výslovne uvedené inak, o všetkých záležitostiach NB SPDR sa rozhoduje väčšinou

odovzdaných hlasov.

D. Výkonní Riaditelia

1. Výkonní riaditelia sú zodpovední za vykonávanie všeobecných činností NB SPDR a na tento

účel vykonávajú všetky právomoci, ktoré na nich delegovala Rada guvernérov.

2. Je dvanásť výkonných riaditeľov, ktorí nemusia byť guvernérmi a z ktorých:

a) vymenujú sa piati, po jednom od každého z piatich členov s najväčším počtom akcií

b) siedmi budú zvolení podľa zoznamu B všetkými Guvernérmi okrem tých piatich členov,

ktorí budú menovaní podľa  bodu a) tohoto odseku.
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c) Na účely tohto odseku "členovia" znamenajú inštitucionálne subjekty ako miestne

pobočky Pokladnice, oficiálne organizácie, orgány vlád alebo krajín a súkromné

subjekty ako akcionári ICC, nadácie, osoby atď. ktorých mená sú uvedené v Prílohe A

bez ohľadu na to, či sú pôvodnými členmi alebo sa stanú členmi v súlade s Článkom

11. odstavec c).

d) Ak sa stanú členmi nové inštitucionálne alebo súkromné subjekty, Rada guvernérov

môže štvorpätinovou väčšinou hlasov zvýšiť celkový počet riaditeľov zvýšením počtu

riaditeľov, ktorí majú byť zvolení.

3. Výkonní riaditelia sa vymenúvajú alebo volia každé dva roky.

4. Každý výkonný riaditeľ vymenuje náhradníka s plnou právomocou konať za neho, ak nie je

prítomný. Ak sú výkonní riaditelia, ktorí ich vymenúvajú, prítomní, náhradníci sa môžu

zúčastňovať na zasadnutiach, ale nehlasujú.

5. Riaditelia pokračujú vo funkcii dovtedy, kým nie sú vymenovaní alebo zvolení ich nástupcovia.

Ak sa funkcia voleného riaditeľa uvoľní viac ako deväťdesiat dní pred koncom jeho funkčného

obdobia, Guvernéri, ktorí zvolili bývalého riaditeľa, zvolia na zvyšok funkčného obdobia iného

riaditeľa.

6. Na zvolenie je potrebná väčšina odovzdaných hlasov. Kým úrad zostáva neobsadený, jeho

právomoci okrem vymenovania náhradníka vykonáva náhradník bývalého riaditeľa.

7. Výkonní riaditelia pracujú v hlavnom sídle NB SPDR a stretávajú sa tak často, ako to vyžaduje

činnosť NB SPDR.

8. Uznášania schopnosť na každom zasadnutí výkonných riaditeľov je väčšinou riaditeľov, ktorí

držia najmenej polovicu celkových hlasovacích práv.

9. Každý vymenovaný riaditeľ je oprávnený odovzdať počet hlasov pridelený podľa oddielu 3

tohto článku členovi, ktorý ho vymenoval.

10. Každý zvolený riaditeľ je oprávnený odovzdať počet hlasov, ktoré sa započítali do jeho

zvolenia. Všetky hlasy, ktoré je riaditeľ oprávnený odovzdať, sa odovzdajú ako celok.

11. Rada guvernérov prijme nariadenia, podľa ktorých člen nie je oprávnený vymenovať a vyslať

zástupcu, aby sa zúčastnil na akomkoľvek zasadnutí výkonných riaditeľov, ak sa posudzuje

žiadosť tohto člena alebo záležitosť, ktorá sa ho osobitne dotýka.

12. Výkonní riaditelia môžu menovať také výbory, ktoré považujú za vhodné. Členstvo v týchto

výboroch sa nemusí obmedzovať iba na guvernérov alebo riaditeľov alebo ich náhradníkov.

E. Prezident a zamestnanci

1. Výkonní riaditelia vyberú Prezidenta, ktorý nie je guvernérom ani výkonným riaditeľom ani

náhradníkom.

2. Prezident je predsedom výkonných riaditeľov bez hlasovania, s výnimkou rozhodovania o

hlasovaní v prípade rozdelených rozhodnutí.
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3. Prezident je volený na obdobie 5 rokov

4. Prezident sa môže zúčastňovať na zasadnutiach Rady Guvernérov ako nehlasujúci člen, aby

sa predišlo vzniku konfliktu záujmov.

5. Prezident prestane vykonávať funkciu, ak výkonní riaditelia získajú 70% hlasov o nedôvere k

nemu.

6. Prezident je vedúcim prevádzkového personálu NB SPDR a pod vedením výkonných

riaditeľov vykonáva riadnu činnosť NB SPDR pod všeobecnou kontrolou výkonných riaditeľov,

zodpovedá za organizáciu, menovanie a odvolávanie úradníkov a zamestnancov.

7. Prezident, úradníci a zamestnanci NB SPDR pri výkone svojich funkcií sú plne zaviazaní k NB

SPDR a žiadnej inej autorite.

8. Každý člen NB SPDR bude rešpektovať medzinárodný charakter tejto povinnosti a zdrží sa

všetkých pokusov ovplyvňovať akéhokoľvek riaditeľa, úradníka alebo zamestnanca NB SPDR

pri plnení jeho povinností.

9. Pri menovaní úradníkov a personálu Prezident, s výhradou prvoradého významu zabezpečenia

najvyšších štandardov efektívnosti a technickej spôsobilosti, náležite zohľadní dôležitosť

náboru personálu na čo najširšom geografickom základe.

F. Poradná rada

1. Bude zriadená Poradná rada najmenej siedmich osôb vybraných Radou Guvernérov vrátane

zástupcov bankových, obchodných, priemyselných, pracovných, výskumných,

environmentálnych, inovačných a poľnohospodárskych záujmov s čo najširším národným

zastúpením.

2. V oblastiach, v ktorých existujú špecializované medzinárodné organizácie, budú členovia

poradnej rady zastupujúci tieto oblasti vybraní po dohode s týmito organizáciami.

3. Poradná rada radí NB SPDR v otázkach všeobecnej politiky.

4. Poradná rada sa schádza raz ročne a aj pri iných príležitostiach, ktoré môže NB SPDR

požadovať. Členovia rady budú pôsobiť dva roky a môžu byť vymenovaní znova.

5. Členom poradného zboru sa uhradia primerané výdavky, ktoré vznikli v mene NB SPDR.

G. Úverové výbory

1. NB SPDR vymenuje Výbory, ktoré budú podávať správy o pôžičkách podľa Článku 3, oddielu

4.

2. Súčasťou každého takéhoto Výboru je expert vybraný guvernérom, ktorý zastupuje člena:

3. Pokladnice kontinentov

4. Územia, na ktorých sa projekt nachádza a jeden alebo viacerí členovia technického personálu

NB SPDR.
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H. Vzťah k iným medzinárodným organizáciám

1. NB SPDR, v rámci podmienok týchto Stanov, bude spolupracovať s akoukoľvek všeobecnou

medzinárodnou organizáciou a s verejnými medzinárodnými organizáciami so

špecializovanými zodpovednosťami v súvisiacich oblastiach.

2. NB SPDR je registrovaná a uznaná Organizáciou Spojených Národov, osobitné predpisy a

ustanovenia Organizácie Spojených Národov obsahujú právne záväzné práva a povinnosti.

3. Akékoľvek dojednania o takejto spolupráci, ktoré by zahŕňali úpravu ktoréhokoľvek

ustanovenia týchto Stanov, môžu nadobudnúť účinnosť až po písomnom dodatku k tejto

dohode podľa Článku 8.

4. Pri rozhodovaní o žiadostiach o pôžičkách alebo zárukách týkajúcich sa záležitostí, ktoré sú

priamo v kompetencii akejkoľvek medzinárodnej organizácie typov uvedených v

predchádzajúcom odseku, a na ktorých sa zúčastňujú predovšetkým členovia NB SPDR, NB

SPDR zohľadní názory a odporúčania týchto organizácií.

I. Umiestnenie kancelárie/kancelárií

1. Hlavné sídlo NB SPDR sa nachádza na území členského štátu SPDR.

2. NB SPDR môže zriadiť agentúry alebo pobočky na území ktoréhokoľvek člena NB SPDR a

/alebo v ktorejkoľvek krajine, ktorá je členom SPDR, ktorú vyberie rada guvernérov.

J. Regionálne kancelárie a zamestnaci

1. NB SPDR môže zriadiť Regionálne kancelárie a určiť umiestnenie a oblasti, ktoré má pokryť

každá Regionálna kancelária.

2. Každému Regionálnej kancelárií poskytuje poradenstvo zástupca Regionálnej rady pre celú

oblasť, ktorý je vybraný spôsobom, o ktorom rozhodne NB SPDR.

K. Depozitár

1. Každý člen určí svoj Regionálnu kanceláriu Pokladnice ako Depozitára všetkých finančných

prostriedkov alebo aktív, ktoré chce poskytnúť ako členský podiel, alebo určí inú inštitúciu,

ktorá môže byť prijateľná pre NB SPDR.

2. NB SPDR môže uchovávať iné aktíva vrátane zlata v depozitároch určených piatimi členmi,

ktorí majú najväčší počet akcií, ako aj v iných určených depozitároch, ktoré si NB SPDR môže

vybrať.

3. Spočiatku sa aspoň polovica držby zlata v NB SPDR bude držať v Depozitári ústredia NB

SPDR a najmenej štyridsať percent v Depozitároch určených členmi uvedenými vyššie, pričom
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každý z týchto Depozitárov bude uchovávať spočiatku prinajmenšom sumu zlata zaplatenú z

akcií člena, ktorý ho určil.

4. Všetky prevody zlata / zlatých certifikátov/potvrdení o úschove / blokovaných finančných

prostriedkov alebo držby správcu zo strany NB SPDR sa však uskutočňujú s náležitým

ohľadom na náklady na dopravu / prevod a očakávané požiadavky NB SPDR.

5. V núdzovom prípade môžu výkonní riaditelia previesť všetky držby zlata NB SPDR alebo ich

časť na akékoľvek miesto, kde môžu byť primerane chránené.

L. Forma držby meny

1. NB SPDR prijme od ktoréhokoľvek člena, namiesto akejkoľvek časti členskej meny, zaplatenej

do NB SPDR alebo na splnenie amortizačných platieb z pôžičiek poskytnutých s takouto

menou, ktoré NB SPDR nepotrebuje pri svojich operáciách, bankovky alebo podobné záväzky

vydané Vládou člena alebo Depozitára určeného takýmto členom, ktoré sú neobchodovateľné,

neúročené a splatné v ich nominálnej hodnote na požiadanie pripísaním na účet NB SPDR v

určenom depozitári.

M. Uverejňovanie správ a poskytovanie informácií

1. NB SPDR uverejňuje výročnú správu obsahujúcu auditovaný výkaz o svojej účtovnej závierke

a v intervaloch troch mesiacov alebo kratších rozposiela členom súhrnný výkaz o svojej

finančnej situácii a výkaz ziskov a strát s výsledkami svojich operácií.

2. NB SPDR môže uverejňovať iné správy, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich cieľov.

3. Kópie všetkých správ, vyhlásení a publikácií vypracovaných podľa tohto oddielu sa distribuujú

členom.

Rozdelenie čistého príjmu

1. Rada guvernérov každoročne určí, ktorá časť čistého príjmu NB SPDR sa po vytvorení rezervy

pridelí k prebytku, a ktorá časť, ak existuje, sa rozdelí.

2. Ak sa rozdelí akákoľvek časť, vyplatia sa dve nekumulatívne percentá ako prvý poplatok proti

rozdeleniu za ktorýkoľvek rok, každému členovi na základe priemernej výšky nesplatených

úverov počas roka poskytnutých podľa Článku 4, odstavec A, z meny zodpovedajúcej jej

upisovaniu.

3. Ak sa ako prvý poplatok zaplatia dve percentá, zvyšný zostatok na rozdelenie sa vyplatí

všetkým členom v pomere k ich podielom. Platby každému členovi sa uskutočnia v jeho

vlastnej mene, alebo ak táto mena nie je dostupná v inej mene prijateľnej pre člena.

4. Ak sa takéto platby uskutočňujú v iných menách, ako je mena člena, prevod meny a jej

použitie prijímajúcim členom po zaplatení bude zo strany členov bez obmedzenia.
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Článok 6

Zrušenie a pozastavenie členstva: pozastavenie činnosti

A. Právo členov odstúpiť od zmluvy

Každý člen môže kedykoľvek vystúpiť z NB SPDR zaslaním písomného oznámenia NB SPDR na

adresu jeho hlavného sídla. Vystúpenie nadobúda účinnosť dňom prijatia takéhoto oznámenia.

B. Pozastavenie členstva

1. Ak si člen neplní ktorúkoľvek zo svojich povinností voči NB SPDR, NB SPDR môže pozastaviť

jeho členstvo rozhodnutím väčšiny Guvernérov, ktorí uplatňujú väčšinu z celkového počtu

hlasov. Takto pozastavený člen automaticky prestane byť členom na jeden rok odo dňa

pozastavenia jeho členstva, pokiaľ sa rovnakou väčšinou neprijme rozhodnutie o obnovení

jeho členstva.

2. Počas pozastavenia členstva nebude člen oprávnený vykonávať žiadne práva vyplývajúce z

týchto Stanov, s výnimkou práva na vystúpenie z NB SPDR, ale naďalej bude podliehať

všetkým iným povinnostiam.

C. Vyrovnanie účtov s pokladnicami alebo vládami, ktoré ukončili členstvo

1. Keď subjekt prestane byť členom, zostane zodpovedný za svoje priame záväzky voči NB

SPDR a aj za svoje podmienené záväzky voči NB SPDR, pokiaľ zostane nesplatená akákoľvek

časť pôžičiek alebo záruk zmluvne dohodnutých predtým, ako prestal byť členom; prestanú

mu vznikať záväzky v súvislosti s pôžičkami a zárukami, ktoré následne uzavrela NB SPDR a

podieľať sa na príjmoch alebo výdavkoch NB SPDR.

2. V čase, keď subjekt prestane byť členom, NB SPDR zabezpečí spätné odkúpenie svojich akcií

ako súčasť vyrovnania účtov s takouto vládou v súlade s ustanoveniami (3) nižšie. Na tento

účel bude odkupnou cenou akcií hodnota uvedená v účtovníctve NB SPDR v deň, keď vláda

prestane byť členom.

3. Platba za akcie spätne odkúpené NB SPDR podľa tohto oddielu sa riadi nasledujúcimi

podmienkami:

a) Akákoľvek suma splatná vláde za jej akcie bude zadržaná, pokiaľ vláda, jej centrálna

banka alebo ktorákoľvek z jej agentúr zostane zodpovedná ako dlžník alebo ručiteľ NB

SPDR a takáto suma môže byť podľa voľby NB SPDR uplatňovaná na akúkoľvek

takúto zodpovednosť, keď dozreje. Žiadna suma nebude zadržaná z dôvodu záväzku

vlády vyplývajúceho z jej upísania akcií podľa Článku H, oddiel 5.

b) Za žiadnych okolností nebude žiadna čiastka splatná členovi za jeho podiely vyplatená

do šiestich mesiacov odo dňa, keď vláda prestane byť členom.
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c) Platby za akcie sa môžu z času na čas uskutočniť po ich odovzdaní vládou v rozsahu,

v akom suma splatná ako cena pri spätnom odkúpení vyššie presahuje súhrn záväzkov

z pôžičiek a záruk uvedených vyššie v písmene a), kým bývalý člen nezískal dostal

plnú cenu spätného odkúpenia.

d) Platby sa uskutočnia v mene krajiny prijímajúcej platbu alebo podľa voľby NB SPDR v

zlate.

e) Ak NB SPDR utrpí straty z akýchkoľvek záruk, účastí na pôžičkách alebo pôžičkách,

ktoré boli nesplatené ku dňu, keď vláda prestala byť členom, a výška takýchto strát

presahuje výšku rezervy vytvorenej na straty k dátumu zániku členstva vlády, je táto

vláda povinná na požiadanie splatiť sumu, o ktorú by bola znížená odkupná cena jej

akcií, ak by sa pri určovaní odkupnej ceny prihliadalo na straty.

f) Okrem toho, každý bývalý člen zostáva zodpovedný za akúkoľvek výzvu na

nezaplatené úpisy podľa Článku 2, oddiel H 2), v rozsahu, v akom by sa od neho

vyžadovalo odpovedať, ak by došlo k znehodnoteniu kapitálu a výzva bola

uskutočnená v čase, keď bola určená cena spätného odkúpenia jej akcií.

g) Ak NB SPDR natrvalo pozastaví svoju činnosť podľa oddielu 5 písm. b) tohto Článku,

do šiestich mesiacov odo dňa, keď ktorýkoľvek člen prestane byť členom, všetky práva

takéhoto člena budú určené ustanoveniami oddielu 5 tohto článku.

D. Pozastavenie operácií a vyrovnanie záväzkov

1. V prípade núdze môžu výkonní riaditelia dočasne pozastaviť činnosti týkajúce sa nových

pôžičiek a záruk, kým Rada Guvernérov nedostane príležitosť na ďalšie posúdenie a konanie.

2. NB SPDR môže natrvalo pozastaviť svoju činnosť týkajúcu sa nových pôžičiek a záruk

hlasovaním väčšiny guvernérov, ktorí využívajú väčšinu z celkového počtu hlasov. Po takomto

pozastavení činnosti NB SPDR okamžite zastaví všetky činnosti, s výnimkou prípadov

týkajúcich sa riadnej realizácie, zachovania a ochrany svojich aktív a vyrovnania svojich

záväzkov.

3. Zodpovednosť všetkých členov za nesplatené úpisy základného imania NB SPDR a v

súvislosti so znehodnotením ich vlastných mien trvá dovtedy, kým nebudú splatené všetky

nároky veriteľov, vrátane všetkých podmienených pohľadávok.

4. Všetci veritelia, ktorí majú priamy podiel, budú vyplatení z aktív banky a potom z platieb NB

SPDR na výzvy na nezaplatené úpisy. Pred uskutočnením akýchkoľvek platieb veriteľom, ktorí

majú priame pohľadávky, výkonní riaditelia prijmú opatrenia, ktoré sú podľa ich úsudku

potrebné na zabezpečenie primeraného rozdelenia medzi držiteľov podmienených pohľadávok

s veriteľmi, ktorí majú priame pohľadávky.

5. Členom sa nebude vyplácať žiadne rozdelenie z dôvodu ich upísania základného imania NB

SPDR, kým:

a) všetky záväzky voči veriteľom boli splnené alebo upravené, a
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b) väčšina Guvernérov, ktorí majú väčšinu z celkového počtu hlasov, rozhodla o

rozdelení.

6. Po prijatí rozhodnutia o rozdelení podľa (e) vyššie môžu výkonní riaditelia dvojtretinovou

väčšinou hlasov postupne rozdeľovať aktíva NB SPDR členom, až kým nebudú rozdelené

všetky aktíva. Toto rozdelenie podlieha predchádzajúcemu vyrovnaniu všetkých nesplatených

nárokov NB SPDR voči každému členovi.

7. Pred akýmkoľvek rozdelením aktív určia výkonní riaditelia pomerný podiel každého člena podľa

pomeru jeho akcií k celkovým nesplateným akciám NB SPDR.

8. Výkonní riaditelia ocenia aktíva, ktoré sa majú rozdeliť k dátumu rozdelenia, a potom pristúpia

k rozdeleniu nasledujúcim spôsobom:

a) každému členovi v rámci jeho vlastných záväzkov, pokiaľ sú k dispozícii na rozdelenie,

sa vyplatí čiastka, ktorá sa svojou hodnotou rovná jeho pomernému podielu z celkovej

čiastky, ktorá sa má rozdeliť.

b) akýkoľvek zostatok splatný členovi po vykonaní platby podľa písmena a) vyššie bude

vyplatený v jeho vlastnej mene, pokiaľ ju drží NB SPDR, až do sumy ekvivalentnej

hodnote tohto zostatku.

c) akýkoľvek zostatok splatný členovi po vykonaní platby podľa (a) a (b) vyššie bude

vyplatený v zlate alebo mene prijateľnej pre člena, pokiaľ sú v držbe NB SPDR, až do

čiastky ekvivalentnej hodnote. rovnováhu.

d) akýkoľvek zostávajúci majetok držaný NB SPDR po vyplatení platieb členom podľa (a),

(b) a (c) vyššie sa rozdelí pro rata medzi členov.

e) každý člen, ktorý dostane aktíva prerozdelené NB SPDR v súlade s (7) vyššie, bude

mať rovnaké práva vo vzťahu k takýmto aktívam, aké mal NB SPDR pred ich

prerozdelením.

Článok 7

Postavenie, imunity a výsady

A. Účely článku

S cieľom umožniť NB SPDR plniť funkcie, ktorými je poverená, sa štatút, imunita a výsady

stanovené v tomto článku priznajú NB SPDR na územiach každého člena.

B. Status Banky

NB SPDR má plnú právnu subjektivitu a najmä spôsobilosť:

a) uzavrieť zmluvu;

b) nadobúdať a nakladať s nehnuteľným a hnuteľným majetkom;

c) začať súdne konanie.

26 z 35



C. Postavenie banky vo vzťahu k súdnemu procesu

Žaloby možno podať proti NB SPDR len na súde príslušnej jurisdikcie na územiach člena, v

ktorom má NB SPDR kanceláriu, vymenovala zástupcu na účely prijatia služby alebo oznámenia o

procese alebo vydala alebo zaručila cenné papiere. Členovia alebo osoby konajúce za členov

alebo odvodzujúce nároky od členov však nemôžu podávať žiadne žaloby. Majetok a aktíva NB

SPDR budú pred vynesením konečného rozsudku proti NB SPDR bez ohľadu na to, kde sa

nachádzajú a ktokoľvek ich drží, imúnne voči všetkým formám zabavenia, zabavenia alebo

exekúcie.

D. Imunita majetku pred zhabaním

Majetok a aktíva NB SPDR, kdekoľvek sa nachádzajú a ktokoľvek ich má v držbe, majú imunitu

voči prehliadke, zabaveniu, konfiškácii, vyvlastneniu alebo akejkoľvek inej forme zabavenia

exekutívou alebo zákonodarným opatrením.

E. Imunita archívov

Archívy NB SPDR sú nedotknuteľné.

F. Sloboda aktív pred obmedzeniami

V rozsahu potrebnom na vykonávanie činností ustanovených v týchto Stanovách a s výhradou

ustanovení týchto Stanov všetok majetok a aktíva NB SPDR nepodliehajú obmedzeniam,

predpisom, kontrolám a moratóriám akejkoľvek povahy.

G. Privilégium pre komunikáciu

S oficiálnym oznámením NB SPDR bude každý člen zaobchádzať rovnako, ako s oficiálnym

oznámením ostatných členov.

H. Imunita a výsady úradníkov a zamestnancov

Všetci guvernéri, výkonní riaditelia, náhradníci, úradníci a zamestnanci NB SPDR

1. požívajú imunitu voči súdnemu konaniu vo vzťahu k činom, ktoré vykonali vo svojej úradnej

funkcii, okrem prípadov, keď sa NB SPDR tejto imunity vzdá;

2. tí, ktorí nie sú miestnymi štátnymi príslušníkmi, majú voči imigračným obmedzeniam,

požiadavkám na registráciu cudzincov a povinnostiam národnej služby rovnaké imunity a

rovnaké výhody,
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3. pokiaľ ide o recipročné obmedzenia, aké členovia priznávajú zástupcom, funkcionárom a

zamestnancom porovnateľného postavenia iných členov;

4. sa priznáva rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o možnosti cestovania, aké členovia poskytujú

zástupcom, úradníkom a zamestnancom porovnateľného postavenia ako ostatní členovia.

I. Imunita voči zdaneniu

1. NB SPDR, jeho aktíva, majetok, príjem a jeho operácie a transakcie autorizované týmito

Stanovami sú imúnne voči akýmkoľvek zdaneniam a všetkým clám. NB SPDR je tiež

oslobodená od zodpovednosti za výber alebo platbu akejkoľvek dane alebo cla.

2. Žiadna daň sa nebude vyberať z platov a pôžitkov vyplácaných NB SPDR výkonným

riaditeľom, náhradníkom, úradníkom alebo zamestnancom NB SPDR, ktorí nie sú miestnymi

občanmi, miestnymi subjektami, alebo inými miestnymi štátnymi príslušníkmi, ani v súvislosti

s nimi.

3. Žiadne zdanenie akéhokoľvek druhu nebude uvalené na žiadny záväzok alebo cenný papier

vydaný NB SPDR (vrátane akýchkoľvek dividend alebo úrokov z nich) bez ohľadu na to, kto je

držiteľom:

a) diskriminuje takýto záväzok alebo cenný papier len preto, že ho vydáva NB SPDR;

alebo

b) ak jediným základom jurisdikcie pre takéto zdanenie je miesto alebo mena, v ktorej je

vydaný, splatný alebo zaplatený, alebo umiestnenie akejkoľvek kancelárie alebo miesta

podnikania spravovaného NB SPDR.

4. Žiadne zdanenie akéhokoľvek druhu nebude uvalené na žiadne záväzky alebo cenné papiere

zaručené NB SPDR (vrátane akýchkoľvek dividend alebo úrokov z nich) bez ohľadu na to, kto

je držiteľom:

a) ktorý diskriminuje takýto záväzok alebo zabezpečenie len preto, že je garantovaný NB

SPDR; alebo

b) ak jediným právnym základom pre takéto zdanenie je umiestnenie akejkoľvek

kancelárie alebo miesta podnikania spravovaného NB SPDR.

J. Uplatňovanie článku

Každý člen prijme opatrenia, ktoré sú potrebné na jeho vlastných územiach s cieľom uviesť do

platnosti zásady uvedené v tomto článku v zmysle jeho vlastného práva a informuje NB SPDR o

podrobných opatreniach, ktoré prijal.

Článok 8

Zmeny a doplnenia

1. Každý návrh na vloženie úprav do týchto Stanov, či už pochádza od člena, Guvernéra alebo

výkonných riaditeľov, sa oznámi predsedovi Rady Guvernérov, ktorý návrh predloží Rade
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Guvernérov. Ak Rada Guvernérov schváli navrhovanú zmenu, NB SPDR obežníkom alebo

telegramom požiada všetkých členov, či prijímajú navrhovanú zmenu. Keď tri pätiny členov,

ktorí majú 85 percent (1) celkového počtu hlasov, prijmú navrhované zmeny a doplnenia, NB

SPDR potvrdí túto skutočnosť formálnym oznámením adresovaným členovi.

2. Bez ohľadu na (A) vyššie sa vyžaduje prijatie zo strany člena v prípade akéhokoľvek dodatku

upravujúceho:

a) právo odstúpiť od NB SPDR uvedené v Článku 4, oddiel 1;

b) právo zabezpečené Článkom 3, oddiel C;

c) obmedzenie zodpovednosti uvedené v Článku 2, oddiel 6.

3. Zmeny nadobudnú platnosť pre všetkých členov tri mesiace po dátume formálneho

oznámenia, pokiaľ nie je v obežníku alebo telegrame uvedené kratšie obdobie.

Článok 9

Interpretácia

1. Akékoľvek otázky týkajúce sa výkladu ustanovení týchto Stanov, ktoré vzniknú medzi

ktorýmkoľvek členom a NB SPDR alebo medzi akýmikoľvek členmi NB SPDR, sa predložia na

rozhodnutie výkonným riaditeľom. Ak sa otázka dotkne najmä ktoréhokoľvek člena, ktorý nie je

oprávnený vymenovať výkonného riaditeľa, má právo na zastupovanie v súlade s Článkom 5

ods.4.

2. V každom prípade, keď výkonní riaditelia prijali rozhodnutie podľa písmena a), môže

ktorýkoľvek člen požadovať, aby bola otázka postúpená Rade Guvernérov, ktorej rozhodnutie

je konečné. Až do výsledku rozhodnutia Rady Guvernérov môže NB SPDR, pokiaľ to považuje

za potrebné, konať na základe rozhodnutia výkonných riaditeľov.

3. Vždy, keď dôjde k nezhode medzi NB SPDR a členom, ktorý prestal byť členom, alebo medzi

NB SPDR a ktorýmkoľvek členom počas trvalého pozastavenia NB SPDR, takýto nesúhlas sa

predloží na rozhodcovské konanie tribunálu troch rozhodcov, z ktorých jeden bude menovaný

NB SPDR, ďalší príslušným členom a rozhodca, ktorého, pokiaľ sa strany nedohodnú inak,

vymenuje predseda Stáleho súdu medzinárodnej spravodlivosti alebo iný orgán, ktorý môže

byť predpísaný nariadením prijatým NB SPDR. Rozhodca má plnú právomoc urovnať

akékoľvek procesné otázky v každom prípade, v ktorom sa strany v súvislosti s prípadom

nezhodnú.

Článok 10

Schválenie považované za udelené

Kedykoľvek sa vyžaduje súhlas ktoréhokoľvek člena predtým, ako NB SPDR môže urobiť

akýkoľvek úkon, s výnimkou Článku 8, schválenie sa považuje za udelené, pokiaľ člen nepredloží
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námietku v takej primeranej lehote, ktorú môže NB SPDR stanoviť pri upovedomení člena.

navrhovaného zákona.

Článok 11

Záverečné Ustanovenia

A. Nadobudnutie účinnosti

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť v momente, keď sú podpísané v mene organizácií, ktorých

minimálne upisovanie tvorí najmenej šesťdesiatpäť percent z celkového počtu upisovaných

príspevkov uvedených v prílohe A, a keď nástroje uvedené v časti 2 písm. a) tohto článku budú

uložené v ich mene, ale táto zmluva v žiadnom prípade nenadobudne platnosť

pred……………………….

B. Podpis

1. Každý člen, v mene ktorého sú tieto Stanovy podpísané, uloží na centrále Pokladnice alebo v

jednej z jej regionálnych kancelárií dokument, ktorý potvrdzuje prijatie týchto Stanov v súlade

s jej právnymi predpismi a podnikne všetky kroky potrebné na to, aby NB SPDR mohla

vykonávať všetky svoje záväzky vyplývajúce z týchto Stanov.

2. Každý člen sa stane členom NB SPDR odo dňa uloženia nástroja uvedeného v bode (A) v jeho

mene, s výnimkou, že nikto sa nestane členom pred nadobudnutím platnosti týchto Stanov

podľa oddielu A tohto článku. .

3. Ústredie Pokladnice bude informovať členov, ktoré mená sú uvedené v zozname A, o všetkých

podpisoch týchto Stanov a o uložení všetkých listín uvedených v bode (A.) vyššie.

4. V čase podpisu týchto Stanov v jeho mene každý člen prevedie do Pokladnice jednu stotinu

percenta z ceny každej akcie v zlate alebo v akceptovanej mene na pokrytie administratívnych

nákladov NB SPDR. Táto platba sa pripíše na účet platby, ktorá sa má vykonať v súlade s

článkom 2 ods. 8 písm. a).

5. Pokladnica uchováva tieto prostriedky na osobitnom vkladovom účte a po zvolaní úvodného

zasadnutia podľa oddielu 3 tohto Článku ich odošle Rade guvernérov NB SPDR.

6. Ak táto dohoda nenadobudne platnosť do ______________________, Pokladnica vráti tieto

prostriedky členom, ktorí ich previedli.

7. Tieto Stanovy zostanú otvorená na podpis v mene členov, ktorých mená sú uvedené v prílohe

A, do ______________________.

8. Podpísaním týchto Stanov ich všetci členovia prijímajú vo svojom mene a vo vzťahu ku

všetkým im uvedeným subjektom, partnerom a v prípade vlád všetkým kolóniám, zámorským

územiam, všetkým územiam pod ich ochranou, suverenitou alebo autoritou a všetkými

územiami, v súvislosti s ktorými vykonávajú mandát.
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C. Inaugurácia banky

1. Hneď ako tieto Stanovy nadobudnú platnosť podľa oddielu 1 tohto 4lánku, každý člen

vymenuje Guvernéra a člen, ktorému je pridelený najväčší počet akcií v zozname A, zvolá prvé

zasadnutie Rady guvernérov.

2. Na prvom zasadnutí Rady guvernérov sa prijmú opatrenia na výber dočasných výkonných

riaditeľov. Sedem dočasných výkonných riaditeľov bude zvolených v súlade s ustanoveniami

Dodatku B a zostanú vo funkcii až do dátumu prvých riadnych volieb výkonných riaditeľov,

ktoré sa budú konať hneď, ako to bude možné po __________________________.

3. Rada Guvernérov môže delegovať na dočasných výkonných riaditeľov akékoľvek právomoci

okrem tých, ktoré nemožno delegovať na výkonných riaditeľov.

4. NB SPDR oznámi členom, keď bude pripravená začať činnosť.

5. VYDANÁ jedna kópia, ktorá zostane uložená v archívoch Suverénnej Banky Slovenského

Podielového Družstva ROD, ktorá zašle overené kópie všetkým členom, ktorých mená sú

uvedené v dodatku A.

_______________________________/ Emil Skirkanič

Predseda riadiaceho orgánu

Národná Banka SPDR
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Dodatok A

Zoznam členov

Pôvodní Členovia

Podpísané predtým __________________
Inštitucionálne Subjekty

No. Name Amount of Shares Value in XAU

1 Slovenské Podielové Družstvo ROD ------- -----------
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Príloha B

Voľba výkonných riaditeľov

1. Voľba volených výkonných riaditeľov sa uskutoční hlasovaním Guvernérov oprávnených

hlasovať podľa článku V, oddielu 4 písm. b).

2. Pri hlasovaní o zvolených výkonných riaditeľoch každý Guvernér oprávnený voliť odovzdá

jednej osobe všetky hlasy, na ktoré má člen, ktorý ho vymenoval, právo podľa Článku 5 oddiel

3. Sedem osôb, ktoré získajú najväčší počet hlasov, budú zvolení za výkonných riaditeľov,

okrem toho, že za zvolenú sa nepovažuje žiadna osoba, ktorá získa menej ako štrnásť percent

z celkového počtu odovzdaných hlasov (oprávnené hlasy).

3. Ak v prvom kole nie je zvolených sedem osôb, uskutoční sa druhé kolo, v ktorom osoba, ktorá

získala najmenší počet hlasov, nie je spôsobilá na zvolenie, a v ktorom budú hlasovať len

a) tí členovia, ktorí v prvom kole hlasovali za nezvolenú osobu a tí členovia, ktorých hlasy

za zvolenú osobu sa považujú podľa bodu 4 nižšie za tých, ktorí odovzdali hlasy tejto

osobe nad pätnásť percent oprávnených hlasov, pričom sa určuje, či sa hlasy

odovzdané členmi majú považovať za hlasy, ktoré zvýšili súčet akejkoľvek osoby

vyššie pätnástich percent oprávnených hlasov, do pätnástich percent sa započítavajú

najskôr hlasy členov, ktorí pre túto osobu odovzdali najväčší počet hlasov, potom hlasy

členov, ktorí odovzdali ďalší najvyšší počet dovtedy, kým nebude dosiahnutých

požadovaných 15%.

b) každý člen, ktorého časť hlasov musí byť spočítaná, aby sa zvýšil súčet ktorejkoľvek

osoby nad štrnásť percent, je považovaný, že odovzdal všetky svoje hlasy tejto osobe,

aj keď súčet hlasov pre túto osobu presiahne pätnásť percent. Ak po druhom kole

nebolo zvolených sedem osôb, budú sa konať ďalšie voľby na rovnakých princípoch,

až kým nebude zvolených sedem osôb, za predpokladu, že po zvolení šiestich osôb

môže byť siedma zvolená jednoduchou väčšinou zostávajúcich hlasov a považuje sa

za zvoleného všetkými týmito hlasmi.
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Dodatok C

Zoznam všeobecných a relevantných dokumentov na uplatňovanie licencie NB SPDR

týkajúcich sa

a) Účel NB SPDR;

b) Plánovaná funkčná a geografická oblasť podnikateľskej činnosti;

c) História a štruktúra skupiny;

d) Predstavenstvo (alebo akýkoľvek iný orgán zodpovedný za správu a kontrolu NB SPDR);

e) Vedenie (zloženie a organizácia takýchto orgánov, životopis a súvisiace informácie členov

týchto orgánov atď.);

f) Podnikateľská činnosť a vnútorná organizácia ako:

• Stanovy SPDR;

• Stanovy NB SPDR;

• Vnútorné predpisy;

• Organizačná schéma;

• Organizácia a činnosť interných audítorov atď.;

• Podnikateľský plán a rozpočet na prvé tri finančné roky;

g) Zmluvná štruktúra s externými audítormi;

h) Dôkaz o záruke reciprocity;

i) Slovenského Podielového Družstva ROD
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Podpisy zúčastnených
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