INFORMAČNÍ POVINNOST
(ke dni 30. 9. 2010)
(Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět informační povinnosti: Údaje o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK
FT“ nebo „společnost“), o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost součástí,
a činnosti společnosti.

I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
A) Základní údaje o společnosti
obchodní firma:

ATLANTIK finanční trhy, a.s.

právní forma:

akciová společnost

sídlo:

Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, Česká republika

Identifikační číslo

26 21 80 62

obchodní rejstřík:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 7328

Datum zápisu do OR

1. 7. 2000

Datum zápisu poslední změny do
OR/účel změny

27. 7. 2010/změna členů představenstva, změna akcionáře

Výše základního kapitálu:

141 000 000,- Kč

Výše splaceného základního kapitálu:

141 000 000,- Kč

Počet, druh, podoba, forma a
nominální hodnota akcií emitovaných
společností:

282 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve
jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií,
zatímních listů nebo jiných
účastnických cenných papírů:

Společnost nevlastní žádné vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního kapitálu:

Ve společnosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu

B) Organizační struktura společnosti

Představenstvo

Dozorčí rada

Generální ředitel
(GŘ)

Sekretariát GŘ

Interní audit & Compliance
Vedoucí úseku Audit & Compliance

Asistentka

Interní auditor

Personalista

Compliance officer

Junior compliance

Právník

Corporate finance

OBCHOD & MARKETING
Ředitel pro obchod a marketing

FINANCE & PROVOZ
Ředitel pro finance a provoz

(stav ke dni 30. 9. 2010)

Počet zaměstnanců ke dni 30. 9. 2010 činil 58 osob.

Risk management
Risk manažer

TRADING

PRŮZKUMY A ANALÝZY

C) Představenstvo společnosti
1) Ing Tomáš Martinec, předseda představenstva
-

den vzniku funkce: 21. června 2010

-

Je absolventem VŠE, obor Bankovnictví a peněžní ústava, v Bratislavě. Ve skupině J&T pracuje od roku
1997, kdy nastoupil na post ředitele obchodníka s cennými papíry, J&T SECURITIES /Slovakia/ a.s. o.c.p.
Od roku 2005 je výkonným ředitelem a členem představenstva J&T Bank (Switzerland) Ltd. a od roku
2010 je členem představenstva J&T Finance Group, a.s. Je rovněž předsedou představenstva společností
ATLANTIK finanční trhy a ATLANTIK Asset Management investiční společnost.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

pověřený vlastník společenství pro dům č.p. 10006, ul. Varšavská, Praha 2

společník RTS GROUP s.r.o v likvidaci

předseda představenstva společnosti ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s
.

2) Ing. Miloslav Martinek, člen představenstva
-

den vzniku funkce: 20. Prosince 2008

-

Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor ekonomika a management. Po ukončení
vysokoškolského studia byl zaměstnán v telekomunikační společnosti Eurotel Praha jako specialista
v oddělení financí, později jako finanční manažer ve společnosti Aliatel (GTS Novera), kde byl tři roky
zodpovědný za oblast podnikatelského plánování a finančního controllingu. Jako ředitel pro podnikatelské
plánování a strategii poté působil v Českém Telecomu (O2 CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel
na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Rok působil ve
společnosti PPF (Home Credit) jako finanční kontrolor. V ATLANTIKU pracuje od roku 2008 jako ředitel
pro finance a provoz a je členem představenstva.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

člen představenstva společnosti ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s

3) Ing. Milan Vaníček, člen představenstva
-

den vzniku funkce: 20. Července 2009

-

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví. Do ATLANTIKU nastoupil
po ukončení studia v roce 2004 jako finanční analytik a v současnosti má na starosti vedení týmu
research, který se specializuje na stanovování hodnoty nejen obchodovaných společností na BCPP.
Mezi jeho hlavní činnosti patři rovněž investiční politika společnosti. Rovněž průběžně vede road show
pro investory z USA (i jiných regionů světa), jenž mají zájem o investice v ČR. V roce 2009 byl jmenován
členem představenstva společnosti ATLANTIK finanční trhy.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:
Ing. Milan Vaníček není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě.

4) Štěpán Ašer, MBA, člen představenstva
-

den vzniku funkce: 21. června 2010

-

Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University
ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester
Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako
analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl
členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České
spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 je v J&T
Bance, kde je v současnosti generálním ředitelem. Je členem představenstva společnosti ATLANTIK
finanční trhy.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

člen představenstva J & T Banka, a.s.

člen dozorčí rady J&T ASSET MANAGEMENT, investi4n9 spole4nost, a.s.

předseda dozorčí rady Bea DEvelopment,a.s.

-

5) Mgr. Miloš Badida, člen představenstva
-

den vzniku funkce: 21. června 2010

-

Je absolventem Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, obor matematika – matematická optimalizace.
V oblasti financí se pohybuje od roku 1996 na různých pozicích, od roku 1999 na pozici finanční ředitel
Middle Europe Finance. V letech 2000 až 2005 byl finančním ředitelem skupiny MEF. V současnosti
je finančním ředitelem skupiny J&T a členem představenstva společností ATLANTIK finanční trhy
a ATLANTIK Asset Management investiční společnost.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

předseda dozorčí rady Real Estate Administration, a.s..

člen dozorčí rady MEF Consulting, a.s.

člen dozorčí rady Energetický a průmyslový holding, a.s.

člen představenstva ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s

předseda dozorčí rady Produkce, a.s.

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům představenstva: Společnost neposkytla úvěr žádnému
členovi představenstva společnosti.
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy představenstva: Společnost nevydala záruku za žádného
z členů představenstva společnosti.

D) Dozorčí rada společnosti
1) Ing. Patrik Tkáč, předseda dozorčí rady
-

den vzniku funkce: 16. června 2010
Je absolventem Fakulty národního hospodářství na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Ještě v době
studií v roce 1994 získal makléřskou licenci od Ministerstva financí SR. Po studiích pracoval v
Procter&Gamble. V roce 1997 se stal členem představenstva J&T Finance Group, a.s. a o rok později
předsedou představenstva J & T BANKA, a.s. V současnosti je generálním ředitelem skupiny J&T a
předsedou dozorčí rady společnosti ATLANTIK finanční trhy a ATLANTIK Asset Management investiční
společnost.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

člen představenstva J&T FINANCE, a.s.

předseda představenstva J & T Banka, a.s.

člen správní rady Nadační fond J&T

předseda dozorčí rady ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s

2) Ing. Jozef Tkáč, člen dozorčí rady
-

den vzniku funkce: 16. června 2010
Ing. Jozef Tkáč je absolventem Vysoké školy ekonomické. Po studiu nastoupil do Hlavního ústavu Státní
banky československé v Bratislavě. V roce 1989 ho vláda SR a vedení ŠBČS pověřily přípravou činnosti
investiční banky na Slovensku. V roce 1990 se stal hlavním ředitelem Hlavního ústavu pro SR v Investiční
bance, s. p. ú., Praha a po odstátnění a rozdělení Investiční banky Praha se stal prezidentem Investiční a
rozvojové banky, a. s., v Bratislavě. Po změně vlastníků banky a ukončení privatizace IRB, a. s., se
etabloval v J&T, ve funkci prezidenta skupiny a předsedy představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s.
V současné době je členem dozorčí rady společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a ATLANTIK Asset
management investiční společnost, a.s.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

předseda představenstva J&T FINANCE, a.s.

předseda dozorčí rady J & T Banka, a.s.

předseda představenstva J&T Investment Pool – I – CZK, a.s.

předseda představenstva Equity Holding, a.s.

předseda dozorčí rady Geodezie Brno, a.s.

člen dozorčí rady ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s

člen dozorčí rady ATLANTIK finanční trhy, a.s.

3) Ing. Miloslav Vyhnal, člen dozorčí rady
-

den vzniku funkce: 16. června 2010
Ing. Miloslav Vyhnal vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, obor ekonomika a
řízení výroby. V letech 1994 až 1997 pracoval jako makléř ve společnosti EXPANDIA FINANCE, a.s.
V letech 1997 – 1998 vykonával funkci ředitele ve společnosti I.F.B., a.s., obchodníka s cennými papíry.
V ATLANTIKu FT působil od roku 2001 do roku 2006 na pozici předsedy představenstva společnosti, kde
byl odpovědný za řízení společnosti a projekty v oblasti investičního bankovnictví a obchodování s
cennými papíry. V současné době Ing. Miloslav Vyhnal vykonává funkci člena dozorčí rady společnosti
ATLANTIK finanční trhy a ATLANTIK Asset Management investiční společnost.

-

členství v orgánech jiných právnických osob:

likvidátor společnosti CHARTER AIR, s.r.o - v likvidaci

člen správní rady nadace Proměny

člen představenstva KKCG a.s.

předseda představenstva Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

člen představenstva a společník IDOL Praha, a.s.

člen dozorčí rady BONUS PRAHA Investment a.s.

člen dozorčí rady ATLANTIK Asset management investiční společnost a.s

člen dozorčí rady ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům dozorčí rady: Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi
dozorčí rady společnosti.
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy dozorčí rady: Společnost nevydala záruku za žádného z členů
dozorčí rady společnosti.

II) SLOŢENÍ AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI
Jediným akcionářem společnosti je :

J&T FINANCE
Praha 8, Pobřežní 297/14
PSČ 186 00

III) ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ATLANTIK FT poskytuje investiční služby ve smyslu ustanovení § 4 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).

A) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku
Hlavní investiční sluţby:


podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních
nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož
zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní
účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

Doplňkové investiční sluţby:


podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za
účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,
průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn
společností nebo převodů podniků;



podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících
s poskytováním investičních služeb;



podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

B) Přehled činností skutečně vykonávaných
Hlavní investiční sluţby:


podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních
nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož
zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní
účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování emisí investičních
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

Doplňkové investiční sluţby:


podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za
účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,
průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn
společností nebo převodů podniků;



podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;



podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících
s poskytováním investičních služeb;



podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

C) Přehled činností, jejichţ vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou
omezeno, nebo vyloučeno
Společnost vykonává výše uvedené investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávání jí nebylo Českou
národní bankou nijak omezeno či vyloučeno.

