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DODATEK KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNĺ CENNÝCH PAPÍRŮ

č.3

Česká spořitelna, a.s,, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Psč 140 00, IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Název a adresa organizačního útvaru: Správa aktiv pro institucionální klienty, Praha 6, Evropská 2690/17, PsČ 160 00
(dále jen ‚Banka‘)

a

Obchodni firma (název): Statutární město Jihlava
Sídlo: Masarykovo nám. 97/1, Jihlava, Psč 58601
Identifikační číslo: 002 860 10
(dále jen „Klient“)

uzavírají tento dodatek ke
Smlouvě o obhospodařováni cenných papírů

uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 21.12.2004, ve zněni pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva).

1. Podpisový vzor uvedený v příloze č.2 Smlouvy, ve zněni dodatku č.2 ze dne 21.7.2014, se ruší a nahrazuje se takto:

Datum nar. Adresa Jf5* PodpisJméno a příjmení nebo rod. č.

J

*) J-jednotlivě, S-společně (alespoň dva)

Údaje pro ověřeni totožnosti Klienta, resp. osob podepisujících za Klienta:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo nebo datum narozeni:
Pohlaví:
Trvalý nebo jiný pobyt:
Číslo průkazu totožnosti:
Doba platnosti průkazu totožnosti:
Orgán nebo stát, který průkaz totožnosti vydal:
za Banku ověřil:

2. Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 1.7.2015 přestal být zveřejňován lixing sazeb PRIBID, upravuje se zpětně od tohoto
dne poplatkový a investični etalon Portfolia 1 a Portfolia 2. Původní text přílohy č.1 Smlouvy, odst. E.lnvestični strategie,
ve zněni dodatku č.2 ze~dne 21.7,2014, v definici srovnávacích etalonů (benchmarků) pro Portfolio 1 a Portfolio 2:

„3M PRIBID“

‚[95% x [50%CHL1TR(‘~Q+5O% IM PR/B/OJ + 5%x [80%MXWD(Ůt) + 20%MXMU(Ůt)]J- 0,50%“

se upravuje v části obsahujici sazbu PRIBID takto:

„[3M PR1BOR(At) -0,35%]‘
a

‚. [95% x [50%CHLITR(Ůt)+50% czEONIA(ŮQ] + 5% x [80%MXWD(At) + 20%MXMLJ(At)]]- 0,5O%~
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!
kde

CZEONIA(Ůt) = výkonnost série navazujicich jednodennich vkladů za sazbu CZEONIA za sledované období a
3M PRJBOR(At) -0,35% = výkonnost séjie navazujících jednodenních vkladů za sledované obdob! za sazbu 3M PRIBOR
sníženou o 35 bazických bodú.

3. Ostatní ustanoveni Smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek Č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze sthluvnich stran. Ustanovení odst. 2

nabývá účinností dnem 1.7.2015,
5. Tento dodatek Č. 3je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Praze dne ~ f), 2Ď4r V Jihlavě dne

Česká spořitelna, as. Statutární město Jihlava

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:
Funkce: Funkce:

Podpis:
Podpis:

Jméno a příjmení: Mgr. Petr Valenta
Funkce: ~nančni poradce, Snráva aktiv pro institucionální klienty
Podpis:

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

Jméno a přljmeni:
Rodné Číslo nebo datum narozeni:
Pohlaví;
Trvalý nebo jiný pobyt:
Čislo průkazu totožností:
Doba platnostj průkazu totožnosti:
Orgán nebo stát, který průkaz totožnos:
vydal:
za Banku ověřil:
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