
 

                

                



Výkonnost investičního portfo-

lia Finlord patří k nejlepším v 

ČR. Máme dlouholeté zkušenosti 

s portfolio managementem. Pro 

významného českého obchodníka 

s cennými papíry jsme spravovali 

300 milionů korun.  

 10 + LET ZKUŠENOSTÍ 

                

Nepatříme k sortě lidí, co jen 

mluví a reálné výsledky za nimi 

nejsou vidět. Jsme transparentní! 

Na naší webové stránce 

www.finlord.cz pravidelně zve-

řejňujeme výsledky investiční-

ho portfolia Finlord.  

 REÁLNÉ VÝSLEDKY 

Vývoji a testování strategií se vě-

nujeme řadu let. Náš přístup je 

založen na kvantitativních a 

statistických metodách. Po-

dobný přístup používají i nejú-

spěšnější hedgeové fondy. Ab-

solvovali jsme makléřské zkouš-

ky a certifikace CFA, FRM.  

 PROPRACOVANÉ  

STRATEGIE 

Finlord investiční portfolio je 

efektivně diverzifikované do růz-

ných investičních nástrojů. Mezi 

tyto investiční nástroje patří 

zejména: akcie, dluhopisy, deri-

váty a P2P.  

 DIVERZIFIKACE 
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Portfolio manažer je vhodný pro mírně pokročilé až pokročilé inves-

tory, kteří mají zkušenost se zadáváním pokynů a disponují teo-

retickými znalostmi.  

 PRO KOHO JE PORTFOLIO MANAŽER URČEN: 

 JAK FUNGUJE PORTFOLIO MANAŽER: 

 Ve společnosti Finlord obchodujeme na reálném účtu a cílíme 

na roční zhodnocení 10 % p.a.  

 Klient má předplacený přístup do interního úložiště, kde zazna-

menáváme všechny realizované obchody. O změnách ihned in-

formujeme pomocí e-mailu, sms, případně jiného komunikační-

ho prostředku.  

 Jednou měsíčně děláme shrnutí a přehled našeho portfolia. 

 Informace o zadaných obchodech slouží pro výukové účely.  

Rizikovost   1 

Očekávaná ziskovost 

10 % p.a. 

2 3 4 5 6 7 

Očekávaný pravidelný příjem 

5 % p.a. 
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Parametry Očekávaná ziskovost, Očekávaný pravidelný příjem a Ri-

zikovost se vztahují k našemu reálnému soukromému účtu. 
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ZÁKLADNÍ CENA PM: 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K PM: 

Služba Charakteristika Cena měsíčně 

Risk management 

Průběžné školení nasta-
vení rizik, rozložení 

portfolia dle strategie, 
investičního aktiva 

1 000 Kč 

Tvorba strategií 
Školení tvorby strategií 
4 hod./měsíc a hledání 
investičních příležitostí 

2 000 Kč 

Analýza ekonomické 
situace 

Průběžné sledování fi-
nanční situace klienta, 
ekonomických trendů a 

finančních trhů 

1 000 Kč 

Osobní konzultace 
Osobní mentoring v roz-

sahu 3 hod./ měsíc 
1 000 Kč 

Jednorázová služba Cena 

Měnový hedging 
Školení nastavení mě-

nového zajištění 
2 500 Kč 
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Předplatné 

  1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 

Základní cena 1 000 Kč 2 800 Kč 5 400 Kč 9 600 Kč 

Cena denně 33 Kč 31 Kč 30 Kč 26 Kč 
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 Při předplatném na 12 měsíců získává klient slevu 50 % (8950 

Kč) na nákup Výukového investičního balíčku Finlord 

 Při předplatném na 6 měsíců získává klient slevu 25 % (4475 

Kč) na nákup Výukového investičního balíčku Finlord 

                

SLEVY: 
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Napište nám na info@finlord.cz.  

Anebo nám zavolejte na 775 228 498 nebo 739 131 230. 

Domluvíme si schůzku, kde probereme detaily smlouvy a služ-

by Portfolio Manažer. 

Po podpisu smlouvy a zaplacení předplatného ihned dostanete pří-

stup do Dropbox a Google Disk složky, kterou pro službu využí-

váme. 

ZÍSKEJTE SLUŽBU PORTFOLIO MANAŽER: 
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Obchodní společnost Finlord s.r.o., identifikační číslo: 04462483, zapsaná v obchod-
ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248049 se sídlem 
Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika  (dále jen 
„Společnost“) prohlašuje, že informace uvedené v této brožuře a službě Portfolio Ma-
nažer mají pouze informační a vzdělávací charakter v oblasti investičních strategií a 
finančních produktů. 

Veškeré informace uveřejněné a poskytované ve službě Portfolio Manažer nepřed-
stavují návrh na uzavření smlouvy týkající se poskytování investičních služeb, nejsou 
investiční radou a ani investičním doporučením. Žádná informace nebo názor ne-
představuje doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeje jakéhokoli investičního 
nástroje nebo provedení jiného obchodu a slouží výhradně k informativním a vzdělá-
vacím účelům. Informace o výkonnosti investičního portfolia Finlord představují sub-
jektivní zkušenosti pracovníků společnosti Finlord s.r.o.. Informace mohou být zpož-
děné a nejsou určené ke kopírování. 

Společnost v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost či správ-
nost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených ve službě Portfolio Manažer. 
Informace mohou být v budoucnu kdykoliv odvolány anebo změněny, a to bez před-
chozího upozornění. 

Společnost v žádném případě neodpovídá a neručí za jakékoli případné škody vznik-
lé používáním služby Portfolio Manažer. Hodnota a parametry zmiňovaných investič-
ních a finančních nástrojů v čase kolísají. Návratnost investice není zaručena. Jaké-
koli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační 
účely a nejsou zárukou výnosů budoucích. Poplatky, které investoři platí svým inves-
tičním zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry, mohou stejně tak jako 
obchodní podmínky zmíněných subjektů negativním způsobem ovlivnit investiční vý-
sledky. 
  
Investiční názory a informace uvedené ve službě Portfolio Manažer neberou v úvahu 

situaci a osobní poměry jednotlivých uživatelů služby, jejich finanční situaci, znalosti, 

zkušenosti, cíle nebo potřeby a její záměrem není doporučit konkrétní investiční a fi-

nanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Informace jsou shromažďová-

ny a prezentovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní 

investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních ná-

strojů rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případ-

ného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a 

finanční situace. Informace a názory ve službě Portfolio Manažer  by neměly být jedi-

ným podkladem pro investiční rozhodnutí. 

                

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: 
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