Pololetní zpráva investiční společnosti
za období od 1.1.2014 do 30.6.2014

Údaje o investiční společnosti
Obchodní firma:

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti
vydala:
Datum vydání rozhodnutí:
Spisová značka rozhodnutí:
Datum nabytí právní moci rozhodnutí:

Česká národní banka
22. 1. 2013
Sp/2012/571/571
22. 1. 2013

Sídlo:

Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo:

242 52 654

Právní forma:

Akciová společnost

Zápis v OR:

oddíl B, vložka 18374 obchodní rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze

Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období investiční
společností obhospodařovány
V rozhodném období investiční společnost obhospodařovala fond kolektivního investování s názvem ZFP
realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s., s tím, že
rovněž prováděla jeho administraci.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18374
Bezplatná infolinka: 800 111 116, tel.: +420 241 412 221, e-mail: info@zfpinvest.com, www.zfpinvest.com

Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a
portfolio manažerech
Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
Ing. Dušan Friedl
den vzniku funkce: 10. prosince 2013
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Působil jako ředitel obchodu a člen představenstva v
řadě společností, především ve skupinách AXA a AEGON. Od roku 2012 zastává funkci
obchodního ředitele společnosti ZFP akademie, a.s. a od roku 2013 je místopředsedou představenstva
této společnosti.
místopředseda představenstva:
Peter Lukáč, MBA
den vzniku funkce: 23. srpna 2012
- Country manager investiční společnosti
Je absolventem magisterského studia na City University of Seattle. Od roku 2003 je obchodním
ředitelem slovenské investiční společnosti IAD Investments a od roku 2008 zastává i funkci člena
představenstva této společnosti.
člen představenstva:
Ing. Vladimír Bencz
den vzniku funkce: 23. srpna 2012
- Portfolio manager investiční společnosti
Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě (národohospodářská fakulta). Od roku 2001 je
výkonným ředitelem a současně členem představenstva slovenské investiční společnosti IAD
Investments, v roce 2003 byl zvolen předsedou představenstva této společnosti.
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
Michal Očenášek
den vzniku funkce: 23. srpna 2012
Od roku 2003 se podílel na tvorbě obchodní sítě společnosti ZFP akademie, a.s. jako její obchodní ředitel
a místopředseda představenstva; od roku 2008 působí jako obchodní ředitel společnosti M+M zfp, s.r.o.
místopředseda dozorčí rady:
Ing. Róbert Bartek
den vzniku funkce: 23. srpna 2012
Je absolventem Ekonomické univerzity v Bratislavě (fakulta managementu). Od roku 2002 zastává
funkce členů orgánů společností holdingu, jehož členem je slovenská investiční společnost IAD
Investments. V průběhu své praxe získal bohaté zkušenosti na finančním trhu.
člen dozorčí rady:
Ing. Rastislav Danišek
den vzniku funkce: 18. února 2013
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Bratislavě (národohospodářská fakulta). Od roku 2002
zastává funkce členů orgánů společností holdingu, jehož členem je slovenská investiční společnost IAD
Investments. V průběhu své praxe získal bohaté zkušenosti na finančním trhu.
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Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných
investiční společností v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře
vykonávali
V rozhodném období vykonával činnost depozitáře fondu kolektivního investování obhospodařovaného
investiční společností společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická, Praha 5, PSČ
150 57, IČO: 00001350.

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s
cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční
společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou
tuto činnost vykonávali
V rozhodném období nevykonával žádný subjekt činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy
kolektivního investování obhospodařované investiční společností.
V Praze dne 28.8.2014
Ing. Dušan Friedl, v.r.
předseda představenstva
Peter Lukáč, v.r.
místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Bencz, v.r.
člen představenstva
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