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SLOUČENÍ ASOCIACÍ AKAT A AFAM ČR
Valné hromady Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu
ČR (AFAM ČR) na svém zasedání dne 9.1.2008 schválily sloučení těchto dvou asociací a
sloučená asociace ponese název ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH (AKAT).
Sloučená asociace AKAT celkem sdružuje 64 členských společností, z toho je 39 řádných členů a
25 přidružených členů. Seznam řádných a přidružených členů AKAT je přílohou této tiskové
zprávy. Majetek svěřený správcům aktiv, členům AKAT, přesahuje 700 miliard Kč.
V souvislosti se sloučením asociací došlo ke změně stanov, byl volen předseda a místopředseda
asociace a voleny nové orgány asociace, kterými jsou Rada ředitelů a Výkonný výbor.
Předsedou AKAT byl zvolen pan Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny
ČSOB) a místopředsedou AKAT byl zvolen pan Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.).
„Sloučením obou asociací byl završen několikaletý proces snah o sjednocení všech subjektů
poskytujících služby v oblasti investičního managementu do jedné asociace a zároveň i zastřešení
dalších souvisejících činností v oblasti kapitálového trhu. Sloučením vzniká silná asociace
reprezentující drtivou většinu těchto poskytovatelů služeb působících na kapitálovém trhu v České
republice. Samotné sloučení je pouze prvním, nicméně velmi důležitým, krokem. Před sloučenou
asociací je řada úkolů týkajících se sjednocení informací o poskytovatelích služeb, sjednocení
etických standardů, postupů při nabídce služeb, další rozvoj kapitálového trhu v České republice a
mnoho dalších aktivit. Asociace je připravena navázat na předchozí kvalitní spolupráci
s Ministerstvem financí, Českou národní bankou a ostatními asociacemi v oblasti finančních
trhů.“, vyjádřil se po skončení valných hromad nový předseda asociace AKAT,
pan Josef Beneš.
Výkonný výbor byl zvolen ve složení: předseda Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s.,
člen skupiny ČSOB), místopředseda Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.) a členové Karel
Novák (PPF Asset Management, a.s.), Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.) a Jan
Vedral (Conseq Investment Management, a.s.).
Na postu výkonného ředitele AKAT pokračuje dřívější generální manažer AFAM ČR,
pan Martin Hanzlík.
Rada ředitelů byla zvolena ve složení níže uvedených 23 osob:
Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB)
Martin Fuchs (HSBC Bank plc – pobočka Praha)
Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Kamila Horáčková (AXA investiční společnost a.s.)
Jan D. Kabelka (Česká spořitelna, a.s.)

Miroslav Kučera (PROSPERITA investiční společnost, a.s.)
Jiří Musil (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.)
Karel Novák (PPF Asset Management, a.s.),
Albert Oesterreicher (ORION CAPITAL MANAGEMENT investiční společnost, a.s.)
Čestmír Ondrůšek (Raiffeisenbank a.s.)
Karel Petr (Volksbank CZ, a.s.)
Christian Petter (BNP Paribas Asset Management)
Rastislav Podhorec (KD Investments, správ. spol., a.s.)
Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.)
Martin Sankot (Realtia investiční společnost, a.s.)
Jiří Schejbal (Citibank Europe plc, organizační složka),
Jozef Sinčák (ING Investment Management (C.R.), a.s.
Jiří Trávníček (AKRO investiční společnost, a.s.)
Vít Vařeka (AMISTA investiční společnost, a.s.)
Jan Vedral (Conseq Investment Management, a.s.)
Jiří Vodička (RM-SYSTÉM, a.s.)
Miloslav Zábojník (J&T ASSET MANAGEMENT INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.)
Petr Žabža (Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Osterreich AG, Reprezentace Česká republika)
Další informace poskytne:
Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT (info@afamcr.cz)
Asociace pro kapitálový trh (AKAT)
Štěpánská 16, 110 00 Praha 1
Tel.: 224 919 114, Fax: 224 919 115
www.afamcr.cz; www.akatcr.cz
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