Pololetní zpráva
FINESKO investiční společnosti, a.s.
zpracovaná k 30. červnu 2011
1.

Základní údaje o investiční společnosti

1.1

Obchodní firma:

FINESKO investiční společnost, a.s.

1.2.

Sídlo společnosti:

Praha 3, Na Rovnosti 2244/5, PSČ 130 00

1.3.

Vznik společnosti:
do

FINESKO investiční společnost, a.s. vznikla dne 12.01.2007 zápisem
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 11488

1.4.

IČ:

276 47 188

1.5.

Základní kapitál:

30.000.000 Kč,
splaceno 30.000.000 Kč a zapsáno v obchodním rejstříku.
Základní kapitál je tvořen 750 kusy akcií na jméno, v listinné podobě,
každá akcie ve jmenovité hodnotě 40.000 Kč.

1.7.

Orgány společnosti:
Představenstvo:

Ing. Vít Volhejn, narozen 18.05.1964, bytem Praha 9, Dvořišťská
1458, PSČ 198 00, ve funkci od 20. 04. 2009.
Je absolventem ČVUT - fakulta elektrotechnická v Praze v oboru
technická kybernetika. Předseda představenstva FINESKO a.s.
v letech 2004-2008. Předseda představenstva IMP Leas a.s. (GE
Money Auto a.s.) v letech 1994-1999. Dlouhodobá praxe ve
finančních společnostech.
Ing. Jan Drápal, narozen 5. 3. 1971, bytem Praha 10, Vršovice,
Kozácká 249/21, PSČ 101 00.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Informační
technologie a bankovnictví.
V letech 1995 až 2008 působil v investičních společnostech České
spořitelny a Societé Generale na výkonných manažerských pozicích a
v představenstvu jednotlivých společností.
Funkci člena představenstva vykonává od 02.12.2008.
Pavel Kvapil, narozen 6. 11. 1973, bytem Česká Čermná 184, 549 21
Je absolventem Strojní průmyslové školy strojní v Novém Městě nad
Metují a Soukromé střední školy podnikatelské Náchod. Praxe
v oblasti nemovitostního trhu - FINESKO Real, s.r.o. – vedoucí
oddělení správy vlastních nemovitostí a praxe v oblasti finančního
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trhu HB International – investiční společnost, a.s. a HB Capital, a.s. –
správa portfolia.
Funkci člena představenstva vykonával od 8. 10. 2009
Dozorčí rada:

Mgr. Zdeněk Volný narozen 21. 1. 1946, bytem Bočkova 255,
Bystřice nad Pernštejnem, 593 01. Je absolventem Univerzity Karlovy
v Praze Fakulty žurnalistiky a Přírodovědecké fakulty. Kromě vlastní
tvorby pracoval jako redaktor a šéfredaktor různých nakladatelství
(např. ODEON, Naše vojsko, Bonus Press). V letech 1993 – 2003 pak
jako generální ředitel nakladatelství BARONET, a.s. Od roku 2003
působí jako soukromý podnikatel. V dozorčí radě od 1.února 2010.
Ing. Iva Volhejnová, narozena 23. 9. 1968, bytem Praha 9,
Dvořišťská 1458, PSČ 198 00. Absolventka Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích. Člen představenstva FINESKO a.s. od
8.3.1999 do 7.3.2001 a předseda představenstva od 2.4.2008. Dále
působí jako předseda představenstva nebo jednatel v dceřiných
společnostech společnosti FINESKO a.s. Dlouhodobě se podílí na
vedení společnosti FINESKO a.s. a dceřiných společnostech. Vznik
členství v dozorčí radě od 2. 12. 2008 do 22.6.2011
Ing. Michaela Trošková, narozena 6. 4. 1980, bytem Hoštice 77,
PSČ 387 01 Volyně.
Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2004
zaměstnankyně společnosti FINESKO a.s. na pozici vedoucí backoffice. Od 19.4.2006 členem dozorčí rady společnosti FINESKO a.s.,
od 2.4.2008 místopředsedou představenstva společnosti FINESKO a.s.
Vznik členství v dozorčí radě od 2.12.2008.
RNDr. Jiří Štulc, CSc., narozen 25. 4. 1942, bytem
Je absolventem MFF UK katedry matematické analýzy, v roce 1969
obhájil titul RNDr. a v roce 1978 se stal kandidátem věd v oboru
technická kybernetika. Vedl společnosti zabývající se poradenstvím,
účetnictvím a poskytováním služeb v oblasti finančního řízení.Provádí
lektorskou činnost a podílí se na tvorbě skript a dalších studijních
materiálů. V dozorčí radě je od 22.6.2011

Výbor odborníků:

Výbor odborníků pracoval v rozhodném období ve složení:

Ing. Dušan Krošlák, narozen 9.3.1963 je absolventem VUT Brno, fakulty stavební.
Má mnohaletou praxi jakou soudní znalec a od roku 1994 též jako profesionální
odhadce. Již roku 1985 byl jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí. Vlastní koncesní listinu na předmět podnikání: Oceňování
majetku pro věci nemovité a podnik. Ing. Dušan Krošlák byl za člena výboru
odborníků určen depozitářem. Funkci vykonává od 27.4.2009.
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JUDr. Jaroslav Kubát, narozen 12.1.1953 je absolventem University Karlovy
Praha, kde získal doktorát z pracovního práva. Dále absolvoval na téže fakultě
specializační studium „Právní vztahy k nemovitostem“. Dlouholetá praxe v oboru
nemovitostí. Již roku 1978 byl jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady zvláštní specializace odhady nemovitostí. Vlastní koncesní listinu na
předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité.JUDr. Jaroslav Kubát byl
za člena výboru odborníků investiční společností. Funkci vykonává od 27.4.2009.
Ing. Jiří Jezbera narozen 29. 4. 1961 je absolventem ČVUT Praha, Fakulta
stavební. Má mnohaletou praxi v oblasti projektování staveb. V roce 1994 byl
jmenován znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
V současné době pracuje jako soukromý podnikatel v oborech projektování
pozemních staveb a oceňování nemovitostí. Ing. Jiří Jezbera byl za člena výboru
odborníků investiční společností. Funkci vykonává od 27.4.2009.

2.

Údaje o obhospodařovaných fondech kolektivního investování
FINESKO investiční společnost, a.s. obhospodařovala v 1.pololetí 2010 tyto fondy:
Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s.
IMP otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s.
IMP Energo otevřený podílový fond, FINESKO investiční společnost, a.s. (nezahájil
činnost)

3.

Údaje o zaměstnanci pověřeném obhospodařováním majetku obhospodařovaných
fondů
Příjmení a jméno:
Funkce:
Kontakt:

4.

Ing. Vít Volhejn
předseda představenstva, viz bod 1.7.
vit.volhejn@FINESKO.cz

Údaje o obchodnících s cennými papíry obhospodařovaných fondů
V rozhodném období služeb žádného obchodníka s cennými papíry FINESKO investiční
společnost, a.s. nevyužívala.

5.

Údaje o depozitářích obhospodařovaných fondů
Depozitářem fondů je Česká spořitelna, a.s. IČ 452 44 782 se sídlem Praha 4, Olbrachtova
1929/62, PSČ 140 00

6.

Osoba odpovědná za pololetní zprávu
Příjmení a jméno:
Funkce:
Kontakt:

Ing. Jan Drápal
Člen představenstva
jan.drapal@finesko.cz
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