komerční prezentace

Společnost Accredio, a. s., reprezentuje na českém
trhu již od roku 2003 stále se rozrůstající segment
takzvaných nezávislých správců majetku
Jedná se o ryze privátní společnost, kterou již před téměř čtrnácti lety založili tři partneři –
Tomáš Strnad, Tomáš Krsička a Štěpán Lacina. Všichni tři měli v té době za sebou úspěšnou
kariéru v renomovaných finančních institucích, mimo jiné v Citibank, kde se potkali. Říkají
si nezávislí, protože v investičních rozhodnutích, která činí v zájmu svých klientů, zůstávají
svobodní a ve výběru vhodných investičních instrumentů je v popředí vždy zájem klienta.

transakce pohybuje okolo 100 000 eur,
a aby bylo možné vytvořit smysluplně
vypadající portfolio korporátních
dluhopisů, je nutné takových pozic
vlastnit několik. Proto služby společnosti
Accredio využívají zejména movitější
investoři schopní investovat částky
kolem jednoho milionu eur a více.

A

ccredio ve spolupráci
s předními světovými
privátními bankami přináší
svým klientům zejména
možnost využití služeb privátního
bankovnictví a správy volných
peněžních prostředků, které jsou běžné
bankovní klientele v České republice
nedostupné. Díky spojení vlastních
poradenských služeb s platformou
renomovaných privátních bank získává
klient to nejlepší z obou těchto světů –
nezávislé poradenství a výběr vhodných
investičních instrumentů společně se
zázemím, reputací a kvalitou služeb silné
privátní banky.
Accredio jako nezávislý správce majetku
svým klientům poskytuje poradenství
v oblasti finančních investic, výběru
vhodných finančních a investičních
produktů, výběru vhodné privátní banky
nebo například pomáhá s plánovaním
přechodu majetku v rodině na další
generace. Pro zajištění maximální úrovně
bezpečí a zachování diskrétnosti ve
finančních záležitostech jsou finanční
prostředky či jiná aktiva vždy na
osobním účtu klienta u renomovaných
privátních bank, garantujících výše

Svůj investiční model společnost Accredio
vyvíjí a stále zdokonaluje již od roku 2003.
Vzhledem k tomu, že se s ním společnost
přenesla úspěšně nejen přes hlubokou
krizi v roce 2008, ale i přes krizi řeckou
v roce 2011 a krizi ropnou v roce 2015,
jejich konzervativní přístup se evidentně
vyplácí. Na tvrzení majitelů společnosti,
že neexistuje období, které by nebylo
pro investice do korporátních dluhopisů
vhodné, tedy zřejmě něco bude.
uvedené priority. Poradenský přístup
ke správě financí má ve společnosti
Accredio dlouhodobý charakter a je
zaměřen velmi konzervativně. Stejně jako
přístup všech partnerských bank, jejichž
zázemí společnost využívá.
To, co dělá společnost Accredio odlišnou
od většiny podobných společností,
je především orientace na investice
do korporátních dluhopisů, což je
dáno konzervativním přístupem jak
majitelů společnosti, tak jejich klientů.
Mezi finančními profesionály v ČR
je tato společnost považována za
předního specialistu v oblasti investic
do dluhopisů. Accredio využívá vlastní
investiční model, který vychází zejména
ze znalosti funkčních a technických
zákonitostí kapitálového trhu, z
nepřetržitého sledování kvality emitentů
jednotlivých dluhopisů a ze schopnosti
kombinovat jednotlivé emise dluhopisů
tak, aby přinášely investorům maximální
možnou míru zhodnocení při přijatelné
míře rizika.
Své investiční aktivity realizuje
společnost Accredio pro klienty na
trzích, kde se minimální objem jedné
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