Informace dle vyhlášky . 123/2007 Sb., o pravidlech obez etného
podnikání bank, spo itelních a úv rních družstev
a obchodník s cennými papíry
k 31.12.2011
I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti
a) Údaje dle obchodního rejst íku
Firma:

CYRRUS CORPORATE FINANCE a.s.

Právní forma: Akciová spole nost
I :
27758419
(dále též „spole nost“)
Sídlo:
Veve í 111(PLATINIUM), 616 00 Brno
Tel: +420 538 705 711
Fax: +420 538 705 733
Pobo ka:
Radlická 14 (AND L PARK) 150 00 PRAHA 5 – Smíchov
Tel:+420 221 592 361
Fax:+420 221 592 366
E-mail: corporate@cyrrus.cz
http://www.cyrruscf.cz
Datum zápisu do OR:
Poslední zm na v OR:

5. prosince 2007
31. íjna 2008 – zvýšení základního kapitálu, zm ny
v p edstavenstvu

Výše základního kapitálu zapsaného v OR: 4.000.000,- K
Výše splaceného základního kapitálu:
4.000.000,- K
Údaje o akciích spole nosti:
- 400 ks kmenové akcie na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot
p evoditelnost akcií na jméno je omezená
Spole nost CYRRUS, a.s. nevlastní vlastní akcie.

10 000,- K ,

b) Údaje o innosti dle obchodního rejst íku
- výkon inností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení ud leném dle zvláštního
zákona
Spole nost skute n vykonává všechny innosti. innosti spole nosti nejsou ze strany NB
nikterak omezeny nebo vylou eny.

c) P edstavenstvo
Ing. Tomáš Kun ický – p edseda p edstavenstva
Výkon funkce od 11.8.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
08/2001 – 08/2009
projekt manažer CF u CYRRUS, a.s. Praha
01/1998 – 07/2001
editel CYRRUS, a.s.,
07/1994 – 12/1997
EFEKTA consulting, a.s.
VUT Brno, Fakulta informatiky a elektrotechniky.
lenství v orgánech jiných právnických osob: jednatel iDeník.cz, s.r.o., p edseda
p edstavenstva CYRRUS AGRO, a.s., len p edstavenstva AGRO Teplice, a.s., len
p edstavenstva CYRRUS ADVISORY, a.s.
Ing. Ji í B hal – místop edseda p edstavenstva
Výkon funkce od 11.8.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
11/2005 – 08/2009
projekt manažer CF u CYRRUS, a.s.
06/2002 – 10/2005
nezávislý konzultant CF
03/2000 – 05/2002
maklé Arterit brokers, a.s.
01/1997 – 12/1999
maklé Hanák brokers, a.s.
VUT Brno, Fakulta managementu, Zlín.
lenství v orgánech jiných právnických osob: jednatel FOCUS FINANCE, s.r.o., jednatel
iDenik.cz, s.r.o., místop edseda p edstavenstva CYRRUS AGRO, a.s., len dozor í rady
AGRO Teplice, a.s., p edseda dozor í rady CYRRUS ADVISORY, a.s.
Ing. Jan Procházka – len p edstavenstva
Výkon funkce od 11.8.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
11/2006 – doposud
editel pobo ky CYRRUS, a.s. Praha
02/2005 – 10/2006
hlavní analytik CYRRUS, a.s., zástupce editele pobo ky
CYRRUS, a.s. Praha
01/2004 – 10/2004
senior analytik CYRRUS, a.s.
P írodov decká fakulta UP v Olomouci, Provozn ekonomická fakulta MZLU v Brn .
lenství v orgánech jiných právnických osob: len p edstavenstva CYRRUS AGRO, a.s.,
p edseda p edstavenstva AGRO Teplice, a.s., místop edseda p edstavenstva CYRRUS
ADVISORY, a.s.
d) Dozor í rada
Bc. Martin Kozumplík - p edseda dozor í rady
Výkon funkce od 16.10.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
od 09/2002
CYRRUS, a.s. – p edseda p edstavenstva
01/1998 – 09/2002
CYRRUS, s.r.o. – hlavní maklé
08/1994 – 12/1997
EFEKTA Consulting, a.s. – hlavní maklé
11/1993 – 08/1994
Efekta a.s., Liberec – vedoucí odd lení obchodování
s cennými papíry, pobo ka Brno
01/1993 – 11/1993
Efekta, spol. s r.o. – pracovník pro styk s klienty
Vzd lání: MU, Ekonomicko správní fakulta.

lenství v orgánech jiných právnických osob: p edseda p edstavenstva CYRRUS, a.s., editel
spole nosti Welldone Investments N.V., p edseda družstva Bytové družstvo Erbenova 9,
místop edseda p edstavenstva CYRRUS AGRO, a.s., jednatel KYEO shows s.r.o., jednatel
X Moon Media s.r.o., len dozor í rady CYRRUS ADVISORY, a.s.
Ing. Ji í Loubal, MBA - místop edseda dozor í rady
Výkon funkce od 16.10.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
od 09/2002
CYRRUS, a.s. – editel spole nosti
01/2001 – 12/2001
Minolta, s.r.o. - asistent editele p ímého prodeje
06/1994 – 06/2000
INFIN, s.r.o., obchodník s cennými papíry - jednatel a
hlavní maklé spole nosti
07/1993 – 05/1994
Agrobanka Praha, a.s., Filiálka Brno - úv rový referent
Vzd lání: VUT Brno, katedra ekon. a ízení strojírenské výroby.
lenství v orgánech jiných právnických osob: místop edseda p edstavenstva CYRRUS, a.s.,
editel spole nosti Welldone Investments N.V., len dozor í rady CYRRUS AGRO, a.s.,
p edseda dozor í rady AGRO Teplice, a.s.p edseda výboru Spole enství pro d m Jezer vky
511/2a, len dozor í rady CYRRUS ADVISORY, a.s.
JUDr. Lumír Schejbal - len dozor í rady
Výkon funkce od 16.10.2008.
Zkušenosti a kvalifika ní p edpoklady:
od 2007
samostatná advokátní praxe se specializací na právo
kapitálového trhu
01/2005 – 12/2006
advokátní koncipient v advokátní kancelá i Mgr.
Gabriely Dudášové
11/2004 – 12/2006
compliance a právník obchodníka s cennými papíry
CYRRUS, a.s.
09/2000 – 10/2004
compliance a právník obchodníka s cennými papíry
ATLANTIK finan ní trhy, a.s.
Vzd lání: Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
lenství v orgánech jiných právnických osob: len výboru Spole enství vlastník jednotek
Bulharská 22 – 24, jednatel Jurekon, s.r.o., jednatel 3M STEEL, s.r.o., len dozor í rady
CYRRUS, a.s.
len m p edstavenstva ani dozor í rady nebyl spole ností poskytnut úv r i záruka.
e) Organiza ní struktura
Management spole nosti:
Ing. Tomáš Kun ický
Ing. Ji í B hal
Ing. Jan Procházka

p edseda p edstavenstva
místop edseda p edstavenstva
len p edstavenstva

Spole nost je len na na odd lení. V sou asné dob se spole nost lení na:
odd lení corporate finance
odd lení back office
innosti interní audit, compliance, právní poradenství, vedení ú etnictví a áste n back
office jsou outsourcovány.

Pr m rný p epo tený po et zam stnanc

iní 3.

II. Údaje o akcioná ích
Welldone investments N.V. – 40%
Ing. Tomáš Kun ický – 25%
Ing. Ji í B hal – 25%
Ing. Jan Procházka – 10%
III. Údaje o struktu e konsolida ního celku
a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spole nosti ovládajícími osobami,
pop ípad v tšinovým spole níkem
Viz l. II.
b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke spole nosti ovládanými osobami,
pop ípad v nichž je spole nost v tšinovým spole níkem
Nejsou.
c) Grafické znázorn ní konsolida ního celku, nad nímž
dohled a jehož je spole nost sou ástí

Ji í Loubal

eská národní banka vykonává

Martin Kozumplík
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IV. Údaje o finan ní situaci
Viz další informa ní povinnost na http://www.cyrrus.cz/ccf

