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Jste malý nebo středně velký podnik a zajímá vás, jaké jsou možnosti získání
financování na  trzích s kapitálem? 
 
Připojte se k nám na online konferenci Kapitálový průvodce pro financování
malých a středních podniků, která se koná ve čtvrtek 29.4.2021.
 
Odborníci na financování na trhu s kapitálem Vám sdělí své rady a tipy, jak
financování získat a podnikatelé se podělí o své praktické zkušenosti.
 
Projekt Kapitálový průvodce a nový edukační web vznikl ve spolupráci
s Ministerstvem financí ČR a EU. Projekt je součástí českou vládou schválené
koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019-2023.
 
Pro přihlášení na tuto akci vyplňte, prosím, registrační formulář. 
 
Těšíme se na slyšenou!
 
EY, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise a FleishmanHillard
 
 

 

 

Představení projektu Kapitálový průvodce 
10:00 – 12:00

 

 

 

Prezentace projektu
O čem je projekt Kapitálový průvodce? Jaké praktické informace o financování
firem najdu na novém edukačním webu? To vše a mnoho dalších informací s vámi
budou sdílet naši řečníci.

Alena Schillerová, Ministryně financí ČR
Mario Nava, Evropská komise
Marcel Bodnár, FleishmanHillard
Filip Šípek, EY

 
Fungování trhu s kapitálem
Jak se rozvíjí akciový trh v České republice? Jaký je vývoj na trhu s dluhopisy? Co
zahrnuje koncepce rozvoje kapitálového trhu? Jaké strategické záměry a čeho
chce MFČR v rámci koncepce docílit? Nenechte si ujít užitečné informací, které s
vámi budou sdílet naši řečníci, odborníci na akciový trh a trh s dluhopisy.

David Zlámal, EY
Jana Brodani, Asociace pro kapitálový trh ČR
Aleš Králík, Ministerstvo financí ČR
Petr Kováč, EY

 

 

 

Odpolední workshopy
13:30 – 15:00 

 

 

 

        Workshopy proběhnou současně.
 

Jak získat financování prostřednictvím akciového trhu?
Jak financovat svoji firmu pomocí úpisu akcií? Jak firmu připravit pro vstup na
burzu a co od prodeje akcií očekávat? Jaké výhody firmě vstup na burzu přinese?
To vše a mnoho dalších rad a tipů s vámi budou sdílet naši řečníci, odborníci na
akciový trh a zástupci Pražské burzy. O praktické zkušenosti z prostředí akciového
trhu se podělí také firma Primoco UAV, výrobce bezpilotních letadel, která úspěšně
prodala akcie za 60 mil. Kč.

Petr Kováč, EY
Jiří Kovařík, BCPP
Jakub Burda, Roklen
Ladislav Semetkovský, Primoco

Jak získat financování na trhu s dluhopisy nebo
prostřednictvím inovativních platforem?
Co vše je třeba udělat pro úspěšný prodej dluhopisů a jaké výhody tento druh
financování přináší? Jak je možné financovat svoji firmu online a jaké přínosy má
pro firmu marketingová kampaň organizovaná ve spolupráci s crowdfundingovou
platformou? O své praktické zkušenosti se s vámi podělí odborník na úpis
tradičních dluhopisů, zástupci inovativních platforem, ale také firma TriLAB,
výrobce 3D tiskáren, která na platformě Fundlift úspěšně prodala podíl za 7 mil. Kč.

Tomáš Kálal, Conseq
Jiří Mesároš, Dluhopisy.cz
Pavel Klema, Bondster
Michal Boháč a Vojtěch Tambor, TriLAB
Lukáš Brych, UPVEST

Jak získat privátní kapitál k financování společnosti?
Jak funguje spolupráce se soukromým investorem? Jaký typ investorů oslovit a co
je přesvědčí o výhodnosti spolupráce s vaší firmou? Odborníci na privátní kapitál
vám prozradí, na jaké aspekty je vhodné se zaměřit, co od spolupráce očekávat a
jaké výhody investor firmě přinese. Na závěr vám o svých zkušenostech
s financováním od soukromého investora povypráví firma Fruitisimo, provozovatel
ovocných barů.

Štěpán Flieger, EY
Luděk Palata, Versute Investments s.r.o
Vjačeslav Lypko, Enterprise investors
Jan Hummel, Fruitisimo

 
Podrobný harmonogram konference najdete na webových stránkách EY. Těšíme
se na Vaši účast a budeme rádi, když budete tuto pozvánku sdílet s Vašimi
kontakty.
 

 
 

 

 Prezentující  

 

 

 

 

Alena Schillerová
Ministryně financí, Ministerstvo financí
 
Alena byla v roce 2017 jmenována ministryní financí do té doby
působila od roku 2016 jako náměstkyně ministra financí pro
daně a cla. Za svou prioritu považuje zjednodušování
daňového systému od výjimek a digitalizaci správy daní. V
oblasti financí se pohybuje celou svou kariéru. V letech 1991–
2015 pracovala na různých pozicích ve Finanční správě.
 

 

 

Mario Nava
Generální ředitel, Evropská komise
 
Mario pracuje v Evropské komisi již od roku 1994, od června
2020 je generálním ředitelem DG REFORM odpovědným za
technickou podporu strukturálních reforem. Dříve působil jako
ředitel na generálním ředitelství pro finanční stabilitu, finanční
služby a unii kapitálových trhů. Vedle své současné práce se
aktivně věnuje výzkumu a výuce na několika univerzitách.
 

 

 

Aleš Králík
Vedoucí oddělení Kapitálový trh, Ministerstvo financí
 
Aleš odpovídá za legislativu kapitálového trhu v České
republice a za naplnění Koncepce rozvoje kapitálového trhu v
České republice 2019-2023. Je spoluautorem komentáře k
zákonu o investičních společnostech a investičních fondech a
vedoucím autorského kolektivu k chystanému komentáři k
zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.
 

 

 

Jana Brodani
Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR a členka
představenstva evropské asociace EFAMA
 
Iniciovala vznik a podílela se na přípravě Koncepce rozvoje
kapitálového trhu  v České republice. Dlouhodobě se věnuje
tématům penzí, rozvoje kapitálových trhů v regionu střední a
východní Evropy, a investování žen.
 

 

 

Marcel Bodnár
Client Director, FleishmanHillard
 
Marcel má vice než deset let praxe v Public relations na straně
agentury. Zaměřuje se na strategickou komunikaci značek
klientů, obsahové strategie, vztahy s médii a krizovou
komunikaci. Do hloubky rozumí oblastem financí, technologií a
zdravotnictví.
 

 

 

David Zlámal
Vedoucí partner týmu kapitálového a dluhového poradenství ve
střední Evropě, EY
 
David je vedoucím partnerem týmu kapitálového a dluhového
poradenství. Zaměřuje se na nastavení vhodné kapitálové
struktury, sjednání bankovních úvěrů, vydávání dluhopisů a
zajištění projektového financování.
 

 

 

Filip Šípek
Manažer v oddělení Strategie a transakcí, EY
 
Filip má 10 let zkušeností s poradenstvím v oblasti nemovitostí
a to s přípravou finančních modelů a podnikatelských plánů,
investičními prověrkami a komerčními analýzami.
 

 

 

 Důležité informace:  

 

 

 

 

KDY?

29.4.2021, 10:00 - 15:00

JAK?

Setkání proběhne online, nejpozději
den před konáním akce vám
zašleme odkaz a informace, jak se
připojit.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlaste se pomocí registračního
formuláře ZDE.

 

 

 

 

 

Kontakt
 
V případě jakýchkoli dotazů k této
události kontaktujte Lenku
Šimůnkovou.
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Důležité upozornění týkající se obchodních sdělení:

Pokud si nepřejete, aby Vám společnost EY zasílala jakákoli reklamní a propagační obchodní sdělení, klikněte na níže uvedený link. Vaše e-mailová adresa bude okamžitě
odstraněna z našeho centrálního seznamu pro zasílání obchodních sdělení, a jakmile budou provedeny nezbytné úpravy v našem systému pro zasílání obchodních sdělení,
budou veškerá obchodní sdělení od EY označená jako reklamní či propagační automaticky blokována.

Klikněte zde, pokud si nepřejete dostávat od společnosti EY žádná obchodní sdělení.
 

 


