Kolektívne investovanie

•• Máte záujem o kolektívne investovanie?
•• Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach, ktoré v tejto
oblasti existujú?
•• Nie ste si istí, či je Česká republika vhodným miestom
na podnikanie v oblasti kolektívneho investovania?
•• Potrebujete odbornú radu o právnom prostredí
českého trhu kolektívneho investovania?
•• Viete, že nový zákon o kolektívnom investovaní
účinný od vstupu Českej republiky do Európskej únie
zjednodušil podmienky pre zahraničné spoločnosti
podnikajúce v oblasti kolektívneho investovania do
cenných papierov (UCITS), ktoré ponúkajú svoje
produkty v Českej republike?
•• Chcete využiť svoj európsky pas?
•• Viete o všetkých súvisiacich ohlasovacích
povinnostiach?
•• Poznáte rôzne druhy fondov, ale nie ste si istí
podmienkami a požiadavkami, ktoré je potrebné splniť
na účel ich založenia?

•• Tím právnikov, ktorý sa špecializuje na finančné služby,
priebežne sleduje predpisy súvisiace s kolektívnym
investovaním v Českej republike a v súlade
s vašimi potrebami vám ochotne poskytne súvisiace
poradenstvo.
•• Podľa vašich špecifických požiadaviek pripravíme pre
vás najvhodnejšie riešenia, ktoré urýchlia váš vstup na
český trh kolektívneho investovania.

Kontakty

Miroslava Terem Greštiaková
+421 (2) 582 49 341
mgrestiakova@deloittece.com

Robert Minachin
+421 (2) 582 49 365
rminachin@deloittece.com

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private
company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry
spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/onas.
Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka
globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti aj dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať
svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa Deloitte stal štandardom najvyššej kvality.
© 2012 Deloitte Slovensko

