
                 
      

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Akvizice zahrani čních trh ů stála v roce 2016 za úsp ěchem 

AKCENTY CZ  
 

AKCENTĚ CZ se rok 2016 vydařil. Čistý zisk překročil očekávání a to hlavně díky úspěšné akvizici 

zahraničních trhů, kam firma aktivně vstoupila v předchozích letech. 

Hradec Králové, 12. 6. 2017 - AKCENTA CZ, platební instituce, která realizuje pro exportéry 
a importéry zahraniční platební styk a devizové operace, vykázal za rok 2016 čistý zisk přes 
29 milionů korun. Zisk je nad očekáváním a to i v situaci, kdy společnost výrazněji 
investovala do příprav vstupu na další evropské trhy, především potom na ten německý a 
také investovala do nákupu a rekonstrukce nových, moderních kancelářských prostor.  

„Za dobrými obchodními výsledky stojí hlavně naše obchodní úspěchy na okolních trzích, 
kdy jsme například v Polsku vyrostli o 47 % a v Maďarsku o 76 % v objemu klientských 
transakcí. Nicméně rostli jsme také na českém trhu, i přes jeho „zakonzervovanost“ danou 
intervencemi ČNB, a to především díky zvýšenému zájmu klientů o termínové obchody 
převážně v druhé polovině roku,“ doplnil Milan Cerman, předseda představenstva AKCENTY 
CZ.  

 

 

 

O spole čnosti AKCENTA CZ a.s.  

AKCENTA CZ je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s devizami na českém trhu a ve střední 
Evropě s 20letou tradicí. Kromě výhodných individuálních kurzů pro nákup a prodej deviz a 
minimálních poplatků za platební styk, nabízí i zajištění proti kurzovým rizikům (forwardové obchody a 
opce). Společnost aktivně působí také v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. 
Klientské portfolio tvoří více než 30 tisíc subjektů, převážně malých a středně velkých firem 
orientovaných na export nebo import. AKCENTA CZ je čistě českou společností. 

 

AKCENTA CZ je držitelem povolení (Č.j.:2011/1199/570) k činnosti platební instituce podle zákona o 
platebním styku č.284/2009 Sb.§ 3 odst. 1 písm. a)b)c)e)f). Jako jedna ze dvou nebankovních 
společností obchodující s devizami v ČR je držitelem licence pro obchodování s cennými papíry, která 
ji opravňuje nabízet celou škálu instrumentů sloužících k eliminaci kurzového rizika.  

 

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 

nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu 

 


