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ROZHODNUTÍ ŘEDITELE  

Č.  10/2020 

 
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále jen „RMS“), jako organizátor 
mnohostranného obchodního systému podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle článku 13 odst. 1 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: 

Datum a čas zveřejnění/oznámení 2020-08-28T 10:00:00Z  
 

Druh opatření Pozastavení obchodování 
 

Důvody opatření Ostatní; technické důvody související s korporátní 
akcí (split akcií) 

Účinnost od 2020-08-31T 07:00:00Z 

Účinnost do Neaplikuje se 

Probíhá False 

Obchodní systém XRMO 

Název emitenta Apple Inc.   

LEI emitenta HWUPKR0MPOU8FGXBT394 

Identifikační kód nástroje US0378331005  

Úplný název nástroje APPLE, INC.  
 

Související deriváty žádné 

Jiné související nástroje žádné 

Poznámky Dne 31. 8. 2020 dojde na emisi akcií APPLE INC. 
(ISIN: US0378331005) ke štěpení akcií v poměru 
1:4, což znamená, že každému akcionáři budou za 
jednu akcii poskytnuté čtyři nové akcie 
v odpovídající hodnotě (tj. jedna nová akcie bude 
mít čtvrtinovou hodnotu oproti hodnotě původní 
akcie). 
Na burze RM-SYSTÉM bude z technických důvodů 
s emisí APPLE, INC. ve dnech 31. 8. 2020 a 1. 9. 
2020 pozastaveno obchodování, od 2. 9. 2020 se 
zde již bude obchodovat v po-splitovém režimu 
(tedy již za novou, nižší tržní cenu).  
Držitelům akcií na burze RM-SYSTÉM bude split 

 

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. 

V Celnici 10, 117 21 Praha 1 



 

V Praze dne 28. 8. 2020 

           Daniel Ditrich v. r. 
                  provozní ředitel 

v zastoupení generálního ředitele 
 RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.                                                             

  

akcií technicky proveden 2. 9. 2020 před začátkem 
obchodního dne. 
V souvislosti s touto změnou dojde po ukončení 
obchodního dne 28. 8. 2020 ke zrušení všech 
aktivních pokynů a pokynů s odloženou platností po 
28. 8. 2020 na akcie APPLE, INC. podaných na 
burze RM-SYSTÉM.  
 


