Informace CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. dle vyhlášky 114/2006 Sb.,
o poctivé prezentaci investičních doporučení
Informace dle § 7 odst. 3 vyhlášky
a) Poměr jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení:
Stupeň doporučení

Počet

Podíl v %

Koupit
Držet

-

Prodat

-

-

Společnost nevydala žádné investiční doporučení.
b)

Podíl emitentů, jichž se týkala doporučení spadající do každého ze stupňů doporučení podle písmene
a), kterým obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. poskytl v
uplynulých 12 měsících investiční služby významného rozsahu, a to zvlášť pro každý stupeň podle
písmene a):
0

Důležité upozornění:
Informace a investiční doporučení jsou výstupem společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., obchodníka s cennými
papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 (dále jen „společnost“). Společnost podléhá regulaci a dohledu ČNB. Společnost čerpá
informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně
nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím
událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v
budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit
výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Informace nelze považovat za návrh na koupi
a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nebo jiného instrumentu nebo výzvy, podnětu nebo návrh na uzavření smlouvy.
Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez
předchozího upozornění. Interval budoucích změn investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni
se o výhodnosti obchodů a investic do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého
zvážení ceny, případného rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří o
jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv
investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků
ani výše zisku není zaručena. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami.
Společnost není tvůrcem trhu na žádné emisi investičních nástrojů. Společnost nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu
žádného emitenta finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finančních nástrojů, jež
jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu společnosti. Společnost nemá s
žádným emitentem finančních nástrojů uzavřenu dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení. Emitenti
finančních nástrojů kotovaných na regulovaných trzích nejsou společností seznamováni s investičními doporučeními před
jejich vydáním. Společnost má zájem o uzavírání smluvních vztahů s emitenty finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na
regulovaných trzích. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené
práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení nejsou
finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního směru a stupně. Společnost uplatňuje v rámci
organizace vnitřního provozu vnitřní předpisy a vnitřní kontrolu, která brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním
doporučením. Společnost, členové představenstva a dozorčí rady, ředitelé a zaměstnanci mohou provádět transakce
s investičními nástroji jakékoliv společnosti nebo jakéhokoliv emitenta jehož se týkají informace uveřejněné v investičních
doporučeních a/nebo nezaručují, že na základě zde uvedených informací s těmito investičními nástroji neobchodovaly na svůj
vlastní účet, a/nebo dále nezaručují, že na základě informací uvedených v investičních doporučeních s předmětnými
investičními nástroji neobchodovaly na svůj vlastní účet ještě před zveřejněním investičních doporučení společnosti. Makléři a
ostatní zaměstnanci společnosti mohou poskytovat ústní nebo písemný komentář k trhu nebo obchodní strategie svým
klientům, které odráží názory, jež jsou v rozporu s názory vyjádřenými v investičních doporučeních.

