Informácie uverejňované obchodníkom s cennými papiermi
podľa Opatrenia NBS č.20/2014

Základné údaje o spoločnosti:
Názov: 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
Dátum zápisu do OR SR: 14.06.2016
Číslo licencie: ODT-13906/2015-1
Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb: 30. 05. 2016
Dátum právoplatnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb: 02. 06. 2016
Dátum skutočného začiatku vykonávanie povolenia na poskytovanie investičných služieb:

Organizačná štruktúra:

Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu: 6
z toho vedúcich zamestnancov: 1
Zoznam činností vykonávaných podľa povolenia:
1. Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti :
a) Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
 prevoditeľné cenné papiere;
 nástroje peňažného trhu;
 cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania;
 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov,
mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov,
finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané
doručením alebo v hotovosti;
 opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa
musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe
voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu
dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za
následok ukončenie zmluvy;
 opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu
vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na
mnohostrannom obchodnom systéme;
 derivátové nástroje na presun úverového rizika;
 finančné rozdielové zmluvy.
b) Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a
poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny
alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
c) Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním
investičných;
d)

Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy
všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;

e) Služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných
papieroch, t.j. riadenie portfólia, týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie,
futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia
vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo
zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej

neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ak sú
spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto
deriváty a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, t.j.
opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v
hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom
obchodnom systéme, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo
vedľajších služieb pre tieto deriváty.
f) Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy
a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných
zábezpek.
Informácia o akcionároch spoločnosti s trvalým pobytom v SR:
Meno a priezvisko: Ing. Peter Macháč
Dátum narodenia: 13.06.1967
Trvalé bydlisko: Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 1/3 (jedna tretina)
Meno a priezvisko: Ing. Peter Macháč
Dátum narodenia: 20.12.1989
Trvalé bydlisko: Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 1/3 (jedna tretina)
Informácia o akcionároch spoločnosti s trvalým pobytom v zahraničí:
Meno a priezvisko: Ing. Petr Tmej
Dátum narodenia: 3.12.1984
Trvalé bydlisko: Řehořova 2877/41, 130 00 Praha 3, Česká republika
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 1/3 (jedna tretina)
Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi je totožný s podielom na
základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.

