Portfolio manažer Consequ 14. nejlepším do
40 let na světě
Tisková zpráva ze dne 14. března 2017

PRAHA – Martin Pavlík, portfolio manažer Conseq Investment
Management je dle hodnocení serveru Citywire 14. nejlepším
portfolio manažerem do 40 let na celém světě, a to v tříletém
období do ledna 2017.
Zpravodajský a analytický server Citywire patří mezi nejznámější servery
hodnotící portfolio managery. Celkem jich sleduje na 15 000. Přestože
nejmladšímu portfolio manažerovi v jejich databázi je 24 let, celkem je
odvětví dominováno staršími muži, jejichž věkový průměr je 49 let. Tito
manažeři jsou hodnoceni na základě měřítka, vytvořeného Citywire, které
posuzuje přidanou hodnotu manažera i rizikové faktory.
Dvacítka

portfolio

manažerů

v žebříčku

Citywire,

zvěřejněném

na

zpravodajském serveru CNBC, výrazně překonala benchmarky svých fondů a
obdržela od Citywire nejvyšší ohodnocení AAA.

„Nedokážu ani vyjádřit jak si takového ohodnocení vážím. Chtěl bych
především poděkovat spolupracovníkům v Consequ za důvěru, poskytnutou
příležitost a podporu, která umožnila takovýchto výsledků dosáhnout. Jsem
velice rád, že náš styl řízení akciových portfolií dokázal v střednědobém
horizontu překonávat trh a přinést naším investorům zajímavé zhodnocení.
Určitě se budu i v budoucnu snažit odvádět maximální úsilí při řízení portfolií
a výběru jednotlivých akcií, a to s důrazem na hodnotový styl.,“ komentuje
Martin Pavlík. O tom svědčí v neposlední řadě i nadstandardní zhodnocení
penzijního Globálního akciového účastnického fondu Conseq, který pravidelně
porážíkonkurenci na trhu a jehož je právě Martin Pavlík manažerem.
Z hodnocení se raduje nejen Martin Pavlík, ale i Jan Vedral, majitel a hlavní
investiční manažer společnosti Conseq: „Martinův úspěch mě velmi těší a

jsem nesmírně rád, že máme v týmu takto nadané portfolio manažery, jejichž
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úspěchy oceňují po celém světě. Chceme svým klientům nabízet prvotřídní
produkty a toho bychom bez kvalitního investičního týmu nebyli schopni.“

Celý žebříček portfolio manažerů naleznete zde:
http://www.cnbc.com/2017/03/06/the-worlds-top-portfolio-managers--age40-and-under.html

strana 2 z 3

Martin Pavlík působí jako portfoliomanažer ve společnosti Conseq Investment
Management od roku 2008. Zpočátku řídil především retailová fondová portfolia, od
roku 2012 se věnuje řízení Conseq Invest Akciového fondu, institucionálních portfolií
nebo Conseq globálního akciového účastnického fondu, který je nejvýkonnějším
penzijním fondem v České republice. Vystudoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké
školy ekonomické a je kandidátem na CFA level 2. Ve volném čase se rád věnuje
lyžování, tenisu, badmintonu, čtení nebo divadlu.
O společnosti Conseq Investment Management, a. s.:
Conseq je investičním manažerem s 21letou historií na českém trhu. Vedle
obhospodařování institucionálních portfolií již přes 13 let obhospodařuje a
administruje investiční fondy i poskytuje další služby drobným i institucionálním
investorům. V těchto oblastech má Conseq významný podíl na trhu a získal si důvěru
již více než 300.000 klientů. S objemem obhospodařovaných aktiv ve výši přes 45
mld. CZK (podle údajů AKAT ČR) je skupina Conseq největším nezávislým investičním
manažerem v ČR.
Pro více informací prosím kontaktujte:
Richard Siuda, člen představenstva a ředitel
Management, a. s.
E-mail: siuda@conseq.cz
Tel.: + 420 225 988 222, +420 607 677 541

prodeje,

Conseq

Investment

Pavla Lorencová, Omnimedia, s. r. o.
E-mail: p.lorencova@omnimedia.cz
Tel.: +420 731 409 992
Další informace: www.conseq.cz
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