RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
V Celnici 10, 117 21 Praha 1

Řada A – Všeobecná
poř. číslo v řadě: 25
č.j.: R1/1 287/22 - 27

R OZHODNUTÍ ŘEDI TELE
Č . 27/2022
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., jako organizátor regulovaného trhu
a provozovatel mnohostranného obchodního systému podle zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „burza RM-S“),
rozhodl podle článku 4 odst. 4 Pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na
mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení obchodování
(dále také „Pravidla“) o opatření dle parametrů uvedených v následující tabulce:
Identifikační kód nástroje

US6687711084

Plný název nástroje

NortonLifeLock Inc. Common Stock

Klasifikace nástroje

ESVUFR

Ukazatel komoditního derivátu

N/A

Identifikátor emitenta (LEI)

YF6ZV0M6AU4FY94MK914

Obchodní systém

XRMO

Zkrácený název finančního nástroje

NORTONLIFELOCK INC.

Žádost emitenta o přijetí k obchodování

N/A

Datum schválení přijetí k obchodování

N/A

Datum žádosti o přijetí k obchodování

N/A

Datum přijetí k obchodování

2022-09-12T 10:00:00Z

Datum zahájení obchodování

2022-09-13T 09:00:00Z

Datum ukončení

N/A

Jmenovitá měna

USD

Pole 14 - 48

N/A

Rozhodnutí ředitele bylo přijato na základě žádosti podané společností Fio banka, a.s., sídlem
V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, IČO: 61858374, o přijetí výše
specifikovaných akcií k obchodování na mnohostranný obchodní systém burzy RM-S („MOS“),
která byla doručena burze RM-S dne 9. 9. 2022.
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Podle článku 15 odst. 1 Pravidel přijetím tohoto investičního nástroje k obchodování v MOS
nepřebírá burza RM-S žádné závazky z těchto investičních nástrojů přijatých k obchodování
ani neručí za jakékoliv škody, vzniklé v důsledku obchodování s těmito investičními nástroji.
Pojmy s velkými písmeny nedefinované v tomto rozhodnutí mají význam, jaký je jim přiřazen
v Pravidlech.

V Praze dne 12. 9. 2022

Daniel Ditrich v. r.
provozní ředitel
v zastoupení generálního ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
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