MÁME SPOLEČNÝ CÍL.
VÁŠ ZISK.

KVALITNÍ PORADENSTVÍ JE ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
Poskytujeme služby privátního investičního poradenství a bankovnictví. Přinášíme náročným
klientům – soukromým osobám, firmám, obcím, církvím – komplexní služby v oblasti správy
majetku a investic.
Naše služby vycházejí z dlouholetých zkušeností. S klienty investujeme – nespekulujeme.
Sledujeme za ně finanční trhy a hledáme dlouhodobá a osvědčená řešení, nikoli dvouciferné
výnosy s nepřiměřeným rizikem.
Jsme přesvědčeni, že kvalitní poradenství nemá být založeno na inkasování pravidelných
odměn ze vstupních a jiných poplatků bez ohledu na výnosy klientů. Věříme naopak, že má
být do značné míry závislé na splnění záměrů klienta, tedy na jeho výnosech, na jeho zisku.

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
NA PRVNÍ MÍSTO

INVESTICE
BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ

V první řadě máme na paměti vždy ochranu
reálné hodnoty majetku klienta. Před čím si
zaslouží chránit? Především před inflací a kolísáním finančních trhů. Proto pro naše klienty
hledáme zejména produkty se stabilním nebo
fixním výnosem.

Jde nám především o dlouhodobou spolupráci
a maximální zhodnocení majetku našich klientů.
Proto klientům, kteří využívají naše investiční
poradenství, poskytujeme investice bez vstupních poplatků. Díky tomu tak mohou všechny
jejich investice vydělávat od prvního dne.

PRAVIDELNÝ
REPORTING

FÉROVÁ ODMĚNA
PODÍLEM NA ZISKU

Uvědomujeme si, jak je důležité volný kapitál
nejen dobře zainvestovat, ale také ho v dobrých
investicích udržet. Proto investice klientů stále
sledujeme. O našich zjištěních pak klienty informujeme v pravidelných reportech, díky nimž
tak mají klienti vždy skvělý přehled.

Za péči a čas, které investicím našich klientů věnujeme, si neúčtujeme žádnou paušální
částku, pouze podíl z reálně dosaženého výnosu. Máme společný cíl: dlouhodobé reálné
zhodnocování investic klienta.

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME VŽDY TO NEJLEPŠÍ
Každý investor má jiné potřeby a přání. Důkladně proto vyhodnocujeme jeho představy, znalosti, zkušenosti
i cíle a připravujeme optimální řešení odpovídající jeho konkrétní situaci.
Podrobně vyhodnocujeme investiční příležitosti, které nabízejí banky, investiční společnosti, obchodníci
s cennými papíry a další instituce finančního trhu a vybíráme to nejvhodnější pro daného investora.
Ze stovek dostupných produktů a služeb se tak do naší nabídky dostanou pouze ty, o nichž jsme sami přesvědčeni,
že klientům přinesou největší užitek, a do kterých jsme zároveň ochotni sami investovat.
Do finálního návrhu investičního portfolia pak zařazujeme již jen jednotky produktů, které nejlépe odpovídají
cílům konkrétního klienta.
Tím však pouze začínáme. Víme, že svět se rychle mění a také naši klienti i jejich přání se mění. Proto jsme stále
ve střehu a přizpůsobujeme investice našich klientů aktuálním podmínkám.

ZKUŠENOSTI VE VAŠICH SLUŽBÁCH
Těžíme ze zkušeností našeho profesionálního týmu, který působí ve finančnictví již více než 15 let. Známe
finanční trhy a víme „co se kde děje“. Naši klienti se mohou opřít o pravidelný servis v podobě reportů, analýz,
investičních doporučení a v neposlední řadě o naši motivaci založenou na výsledku jejich vlastních investic.

NÁŠ TÝM
Při budování našeho týmu jsme se inspirovali mottem Senecy: „Nezajímej se o množství, ale o kvalitu...“

Oskar Michl
na finančních trzích působí
od roku 1999. Od dubna
2013 pracuje v uskupení
OK HOLDING zejména
na rozvoji myšlenky
komplexního poradenství.
Od roku 2017 zodpovídá
za OK PROFIT a.s.

Martin Urban
na finančních trzích působí
od roku 1994. Prošel dealingy
bank IPB, BNP Dresdner
bank, Česká spořitelna aj. Zde
spravoval finanční prostředky
banky a největších klientů.
Poslední 2 roky se věnuje práci
pro soukromou klientelu.

Michal Oplt
na finančních trzích působí
od roku 2002. Do OK PROFIT
přišel ze společnosti
INVAID, ve které již 9 let
poskytuje klientům investiční
poradenství bez fixních
poplatků, jen s podílem
na zisku.

mobil: +420 603 725 405
e-mail: omichl@okprofit.cz

mobil: +420 773 003 541
e-mail: murban@okprofit.cz

mobil: +420 603 579 379
e-mail: moplt@okprofit.cz

OK HOLDING
OK HOLDING je jedinečný koncept spolupráce mezi profesionály ve svých oborech. Jedná se
o uskupení majetkově propojených společností, jejichž prostřednictvím nabízíme rozmanité
spektrum služeb, a to v oblasti pojišťovnictví, finančního, dotačního a ekonomického poradenství.
Vlastní, léty získávané, profesní zkušenosti jsme transformovali v ucelenou nabídku služeb pro
naše klienty.

KONTAKTUJTE NÁS
Kancelář Brno: Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno
Kancelář Praha: Soběslavova 14/1, 128 00 Praha 2
Telefon: +420 603 725 405
E-mail: info@okprofit.cz
www.okprofit.cz
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