EFEKTA CONSULTING, a.s.
Informace dle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry.

k 30.9.2012
I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho činnosti:
a) Údaje dle obchodního rejstříku
Firma:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Sídlo:
Tel.:
E-mail: efekta@efekta.cz

EFEKTA CONSULTING, a.s.
akciová společnost
607 17 068
Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00
545 219 713
http://www.efekta.cz

Datum zápisu do OR: 29.července 1994
Poslední změna v OR: 21.března 2012 – navýšení základního kapitálu upsáním 18 ks akcií o
jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč
Výše základního kapitálu zapsaného v OR : 15,900.000,00 Kč
Splaceno:
15,900.000,00 Kč
Údaje o akciích společnosti:
159 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč a v listinné podobě.
Společnost nedrží vlastní akcie.

b) Údaje o činnosti dle obchodního rejstříku:
- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na
kapitálovém trhu (dále jen ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a)
a b) téhož zákona
- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění
pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona
- poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční
poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a
správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) ZPKT,
poskytování úvěru a půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním
nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí
- poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) ZPKT, poradenská
činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek
a poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků
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poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) ZPKT,
poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných
obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji
Činnosti společnosti nejsou ze strany ČNB nijak omezeny nebo vyloučeny.

c) Představenstvo:
Člen představenstva: Ing. Jaroslav Sochor
Den vzniku členství v představenstvu: 12.října 2010
Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:
VII/ 1994 - dosud EFEKTA CONSULTING, a.s. Brno, ředitel společnosti, předseda
představenstva a člen představenstva
II/ 1994 – VII/1994 EFEKTA, a.s. Liberec, obchodník s CP, ředitel pobočky Brno
1990 – 1994
Zelenina Brno, a.s., ekonomický náměstek podniku
1989 - 1990
JZD Blučina, ekonomický manažer
1979 – 1989
ACHP Brno – venkov, ekonomický náměstek, zástupce ředitele
1978 - 1979
JZD Říčany
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně, provozně-ekonomická fakulta, současně přídavné
pedagogické studium, absolvent kvalifikačních kursů a školení o kapitálovém trhu
Členství v orgánech jiných právnických osob: Amylon, a.s., místopředseda představenstva

d) Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hruška
Den vzniku členství a výkonu funkce v dozorčí radě: 12. října 2010
Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:
1998 - dosud
EFEKTA CONSULTING, a.s., hlavní ekonom
1996 – 1997
EFEKTA FINANCE, a.s., hlavní ekonom
1997 Česká finanční poradenská, a.s. hlavní ekonom
1996 – 1997
EFEKTA Reality, s.r.o., hlavní ekonom
1994 – 1996
COOP Banka, a.s., centrála Brno, metodik účetnictví pro bankovní
operace na kapitálovém a finančním trhu
1993 – 1994
ZPA Brno, s.p., referent marketingu
Vzdělání : Vojenská akademie v Brně, fakulta elektrotechnická a stavební
Členství v orgánech jiných právnických osob: AS CREDIT, a.s., člen dozorčí rady

Člen dozorčí rady: Mgr. Ivo Drahokoupil
Den vzniku členství v dozorčí radě: 12. října 2010
Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:
1994 - dosud
EFEKTA CONSULTING, a.s., hlavní makléř front office
1993
IRMANN CS, s.r.o. obchodní zástupce
1988 – 1992
pedagogický pracovník
Vzdělání : makléřská licence I.,II.,III., VŠ pedagogická Hradec Králové
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Člen dozorčí rady: Ing. Jaroslav Sochor jr.
Den vzniku členství v dozorčí radě: 12. října 2010
Zkušenosti a kvalifikační předpoklady:
2007 - dosud
EFEKTA CONSULTING, a.s., vedoucí Corporate finance, ředitel
společnosti od 1.9.2010
Vzdělání: VUT v Brně, fakulta strojní a fakulta podnikatelská
Členství v orgánech jiných právnických osob: Amylon, a.s., člen dozorčí rady,
Společnost nevydala žádné záruky a neposkytla půjčky nebo úvěry.

e) Organizační struktura
vedení společnosti: Ing. Jaroslav Sochor jr., ředitel společnosti
samostatný pracovník compliance office a pracovník pro řízení rizik
dále je společnost členěna na:
- úsek analytický
- úsek Corporate finance
- úsek obchodování Front office
- úsek vypořádání Back office
- úsek ekonomický
Činnosti interního auditu, compliance, analýz a správa IT jsou outsourcovány.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je deset.

II. Údaje o složení akcionářů:
Ing. Jaroslav Sochor
Troubská 652/21a, 642 00 Brno
podíl na hlasovacích právech: 100 %

III. Údaje o struktuře konsolidačního celku
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami,
popřípadě většinovým společníkem

Společnost je součástí skupiny smíšené holdingové osoby podle §151 odst.1 písm. h) zákona
o podnikání na kapitálovém trhu. Smíšenou holdingovou osobou dle tohoto zákona je Ing.
Jaroslav Sochor (viz. bod II.).
b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami,
popřípadě v nichž je společnost většinovým společníkem
nejsou
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c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka
vykonává dohled a jehož je společnost součástí

Ing. Jaroslav Sochor

100%

EFEKTA CONSULTING, a.s.
(OCP)

IV. Údaje o finanční situaci
viz. další přílohy informační povinnosti
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