Informace uveřejňované obchodníkům s cennými papíry
podle Opatření NBS č.20 / 2014

Základní údaje o společnosti:
Název: QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava
IČO: 50 387 308
DIČ: 2120300556
Zápis v OR SR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6402/B
Datum zápisu do OR SR: 14.06.2016
Číslo licence: ODT-13906/2015-1
Datum udělení povolení k poskytování investičních služeb: 30. 05. 2016
Datum právoplatnosti povolení k poskytování investičních služeb: 02. 06. 2016
Datum skutečného začátku vykonávání povolení k poskytování investičních služeb:

Organizační struktura:

Celkový počet zaměstnanců podle evidenčního stavu: 6
z toho vedoucích zaměstnanců: 1
Seznam činností prováděných podle povolení:
1. Předmětem podnikání společnosti jsou následující činnosti:
a) Řízení portfolia ve vztahu k finančním nástrojům:
• převoditelné cenné papíry;
• nástroje peněžního trhu;
• cenné papíry nebo majetkové účasti subjektů kolektivního investování;
• opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty týkající se cenných papírů, měn,
úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo
finanční mír, které mohou být vyrovnané doručením nebo v hotovosti;
• opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty týkající se komodit, které se musí
vyrovnat v hotovosti nebo se mohou vyrovnat v hotovosti na základě volby jedné
ze smluvních stran; to neplatí, pokud k takovému vyrovnání dochází z důvodu
platební neschopnosti nebo jiné události, která má za následek ukončení
smlouvy;
• opce, futures, swapy a jiné deriváty týkající se komodit, které se mohou vyrovnat
v hotovosti, pokud jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo na
mnohostranném obchodním systému;
• derivátové nástroje na převod úvěrového rizika;
• finanční rozdílové smlouvy.
b) Poskytování poradenství v oblasti struktury kapitálu a strategie podnikání a poskytování
poradenství a služeb týkajících se fúze, přeměny nebo rozdělení společnosti nebo koupě
podniku;
c) Provádění obchodů s devizovými hodnotami, pokud jsou ty spojené s poskytováním
investičních;
d) Provádění investičního výzkumu a finanční analýzy nebo jiné formy obecných
doporučení týkajících se obchodů s finančními nástroji;
e) Služby a činnosti podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona o cenných papírech, tj
řízení portfolia, týkající se podkladových nástrojů derivátů podle ustanovení § 5 odst. 1
písm. e) zákona o cenných papírech, tj opce, futures, swapy, forwardy a jiné deriváty
týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo se mohou vyrovnat v
hotovosti na základě volby jedné ze smluvních stran; to neplatí, pokud k takovému

vyrovnání dochází z důvodu platební neschopnosti nebo jiné události, která má za
následek ukončení smlouvy, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb
nebo vedlejších služeb pro tyto deriváty a podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona
o cenných papírech, tj opce, futures, swapy a jiné deriváty týkající se komodit, které se
mohou vyrovnat v hotovosti, pokud jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo na
mnohostranném obchodním systému, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních
služeb nebo vedlejších služeb pro tyto deriváty.
f) Úschova a správa finančních nástrojů na účet klienta, včetně držitelské správy a
souvisejících služeb, zejména správy peněžních prostředků a finančních jistot.
Informace o akcionářích společnosti s trvalým pobytem v SR:
Jméno a příjmení: Ing. Peter Macháč
Datum narození: 13.06.1967
Trvalé bydliště: Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava
Podíl na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry: 1/3 (jedna třetina)

Jméno a příjmení: Ing. Peter Macháč
Datum narození: 20.12.1989
Trvalé bydliště: Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava
Podíl na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry: 1/3 (jedna třetina)

Informace o akcionářích společnosti s trvalým pobytem v zahraničí:
Jméno a příjmení: Ing. Petr Tmej
Datum narození: 3.12.1984
Trvalé bydliště: Řehořova 2877/41, 130 00 Praha 3, Česká republika
Podíl na základním kapitálu obchodníka s cennými papíry: 1/3 (jedna třetina)
Podíl na hlasovacích právech u obchodníka s cennými papíry je totožný s podílem na základním
kapitálu obchodníka s cennými papíry.

