Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
stav ke dni 30. červnu 2011

1.1

Údaje o obchodníkovi s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s.

Obchodní firma

FINANCE Zlín, a.s.

Sídlo společnosti

Zlín, Nad Ovčírnou 1778
PSČ: 760 01

Spisová značka

KS Brno, oddíl B, vložka 3887

Datum zápisu do OR:

30. června 2002

Právní forma

akciová společnost

Základní kapitál zapsaný

7,000.000,-Kč

Základní kapitál splacený

7,000.000,-Kč

IČ

60732075

DIČ

CZ - 60732075

Druh

akcie kmenová

Forma

na jméno

Podoba

listinná

Nominální hodnota

700,-Kč

Počet

10 000 ks

Telefon

+ 420 577 217 375

Fax

+ 420 577 217 375

Internet

www.financezlin.cz

E-mail

finance@financezlin.cz
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1.2

Organizační struktura
Valná hromada

Dozorčí rada

Představenstvo

Vnitřní auditor

Compliance

Oddělení
obchodování

1.3

Oddělení správy
majetku

Oddělení
vypořádání obchodů

Oddělení ek. analýz
a corporate finance

Počet oddělení:

6

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:

6

Oddělení prodeje
produktů

Oddělení inform.
technologií

Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích
a) představenstvo společnosti
Ing. Libor Buček
den vzniku funkce:
den vzniku členství v představenstvu:

předseda představenstva
30.října 2007
30.října 2007

více v sekci O nás …. http://www.financezlin.cz/index.php?ID=592

b) dozorčí rada společnosti
Ing. Jan Mach st.
den vzniku funkce:
den vzniku členství v dozorčí radě:

předseda dozorčí rady
28.listopadu 2007
30.října 2007
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Mgr. Drahomíra Marquet
den vzniku funkce:
den vzniku členství v dozorčí radě:

člen dozorčí rady
1.července 2005
1.července 2005

Ing. Marek Chlup
den vzniku funkce:
den vzniku členství v dozorčí radě:

člen dozorčí rady
1.července 2005
1.července 2005

Osoby statutárního či kontrolního orgánu nejsou členy žádných orgánů jiných
právnických osob.
Členům orgánů ani vrcholovým zaměstnancům společnosti nebyly poskytnuty žádné
úvěry a ani jim nebyly poskytnuty společností žádné záruky.

1.4

Akcionář společnosti
Ing. Jan Mach st.
jediný akcionář

1.5

100% podíl na hlasovacích právech

Údaje o struktuře konsolidačního celku
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami,
popřípadě většinovým společníkem
Ovládající osobou je Ing. Jan Mach st. se 100% podílem na základním kapitálu a
hlasovacích právech společnosti.
Souhrnná výše pohledávek vůči jedinému akcionáři:

0 Kč

Souhrnná výše závazků vůči jedinému akcionáři:

0 Kč

Neexistují žádné poskytnuté či vydané záruky vůči či ve prospěch jediného akcionáře
a taktéž neexistují žádné cenné papíry v aktivech společnosti, které byly emitovány
jediným akcionářem.

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami,
popřípadě v nichž je společnost většinovým společníkem
Společnost žádnou jinou společnost neovládá a ani není v žádné společnosti
většinovým společníkem.
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c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka
vykonává dohled a jehož je společnost součástí

Graf: Smíšená holdingová osoba

a) z hlediska vlastnického uspořádání

Ing. Jan Mach

100% podíl na ZK

FINANCE Zlín, a.s.

b) z hlediska řízení

Ing. Jan Mach

100% podíl na hlasovacích právech
právech

FINANCE Zlín, a.s.
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1.6

Údaje o činnosti společnosti
Činnost obchodníka s cennými papíry. Společnost je držitelem povolení k poskytování
hlavních a doplňkových investičních služeb dle ustanovení § 5 zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém
trhu").

Na základě tohoto povolení je společnost oprávněna k:
I. poskytování hlavních investičních služeb:
- podle ustanovení § 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 ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
- podle ustanovení § 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 ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
- podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí
majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle ustanovení §
3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;

II. poskytování doplňkových investičních služeb:
- podle ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle
ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona;
- podle ustanovení § 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
společnosti nebo převodů podniků;
- podle ustanovení § 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 ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona.

Společnost vykonává všechny výše uvedené činnosti. Činnosti společnosti nejsou ze
strany ČNB nikterak omezeny nebo vyloučeny.

1.7

Údaje o finanční situaci společnosti
Viz http://www.financezlin.cz/index.php?ID=1280
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