Praha 26. dubna 2006

Kandidát do Výboru pro finanční trh při ČNB – Ing. Martin Hanzlík
Předsednictvo Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) na svém
zasedání dne 25.4.2006 nominovalo společně s Českou venture kapitálovou
asociací (CVCA) kandidáta do Výboru pro finanční trh. Společným kandidátem je
Generální manažer AFAM ČR, Ing. Martin Hanzlík.
Na postu Generálního manažera AFAM ČR působí od roku 2002, ale v oblasti
kapitálového trhu se pohybuje již více než 12 let, kdy působil ve vedení
obchodníka s cennými papíry a investiční společnosti a také v oblasti financování
projektů rizikovým kapitálem. Od roku 2004 je členem Rady ředitelů Evropské
asociace fondů a asset managementu (EFAMA), kde reprezentuje českou
republiku. Dále působí od roku 1996 jako člen Kotačního výboru na Burze
cenných papírů Praha. Vedle těchto aktivit těsně spolupracuje s Ministerstvem
financí a ČNB (dříve s Komisí pro cenné papíry) v oblasti legislativních změn,
ochrany investorů a rozvoje kapitálového trhu v České republice. Aktivně přednáší,
podílel se také na přípravě televizního pořadu „Rádce investora“ jako odborný garant
a jako člen kolektivu autorů připravoval učebnici pro střední a vysoké školy
ekonomického zaměření „Průvodce kapitálovým trhem“.
AFAM ČR sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční
správce fondů nabízející své produkty v ČR, asset managerské společnosti a další
subjekty, které poskytují právní, daňové a konzultační služby v oblasti kolektivního
investování. Asociace fondů a asset managmentu ČR usiluje o rozvoj kapitálového
trhu a kolektivního investování a také o transparentnost podnikání v této oblasti a
ochranu investorů.
AFAM ČR má 10 řádných členů, 15 přidružených členů a 1 partnera.
www.afamcr.cz
CVCA zastupuje společnosti působící v oblasti investování soukromého kapitálu
("venture capital" a "private equity“) do firem v České republice. Jejími členy jsou
fondy soukromého kapitálu (stálí členové) a společnosti, které v této oblasti
vykonávají poradenské služby (přidružení členové). Hlavním cílem CVCA je
propagace venture kapitálu a private equity v České republice. Jedním ze způsobů
takovéto osvětové činnosti je poskytování informací firmám, které by investice typu
venture kapitálu nebo private equity mohly využívat a institucím, které finanční trhy
ovlivňují nebo sledují.
CVCA má 16 řádných členů a 19 přidružených členů.
www.cvca.cz
Kontakt : Ing. Martin Hanzlík, generální manažer AFAM ČR
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