MEMBER OF VQF
FINANCIAL SERVICES STANDARDS ASSOCIATION, SWITZERLAND

O NÁS
Accredio, a.s. působí jako reprezentace
společnosti Accredio Swiss AG, která je
licencovaným správcem majetku se sídlem
v Zurichu .
Skupina Accredio své služby poskytuje
privátní klientele z řad podnikatelů, sportovců
a manažerů. Accredio Swiss AG je členem
profesní organizace VQF , která z pověření
nejvyššího švýcarského kontrolního orgánu
FINMA dohlíží na řádný výkon činnosti
správců majetku. Accredio, a.s. je také
investičním
zprostředkovatelem
podléhajícím dozoru České národní
banky.
Accredio je první společností v České
republice, která poskytuje nezávislé finanční
Vámi již od
2003.
poradenství. Jsme
Letoss slavíme
10roku
let na
trhu.

PODPORUJEME

-DNR SDUWQHU QHMSUHVWLåQČMãt VYČWRYp VRXWČåH
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Jako partner nejprestiåQČjší svČtové
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tĜetím rokem
výjimeþné osobnosti na
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PARTNEŘI SPOLEČNOSTI

Ing. Tomáš Strnad, MBA

Ing. Štěpán Lacina

Ing. Tomáš Krsička, CFA Tomáš A. Matějovský

Orientujeme se na švýcarské privátní
banky a velmi konzervativní správu
aktiv našich klientĤ.
Naší

specializací

jsou

firemní

dluhopisy a ochrana majetku.

MÉDIA
PĜispíváme odbornými ekonomickými
þlánky do tČFhto periodik:
FORBES - svČtový business magazín
EURO a E15 - ekonomické zpravodaje
LOBBY - list pro podnikatele a manaåery
HOSPO'ÈěSKÉ NOVINY
… a mnoho dalších...

REFERENCE
Ernst & Young
Havel, Holásek & Partners
Sport Invest International
TPA Horwath Corporate Finance
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers
UBS AG
Privátní klientela Accredio
...a další...
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POMÁHÁME
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v posledních letech jejich pobytu v dětském domově, při
jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života.
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