FCM Bank Ltd.
FCM Bank Ltd., se sídlem na Maltě, je součástí skupiny skupiny SAB. FCM Bank Ltd. se specializuje zejména na
financování SME, korporátních klientů, poskytování vkladových produktů pro retailové i firemní klienty a devizových
obchodů. Banka působí na finančním trhu již od roku 2010 a je držitelem bankovní licence vydané maltským regulátorem finančního a bankovního sektoru. Činnost FCM Bank Ltd. je tak pod dohledem MFSA a jako součást Single
Supervisory Mechanism EU také Evropské centrální banky. FCM Bank Ltd. je účastníkem systému pojištění vkladů
(Deposit Compensation Scheme) na Maltě. To umožňuje skupině další rozvoj v rámci Evropské unie prostřednictvím
akvizice banky v eurozóně, která drží evropskou bankovní licenci.

Malta Financial Services Authority (MFSA)
Maltský úřad pro finanční služby (MFSA) je podobně jako Česká národní banka jediným regulátorem finančních
služeb na Maltě. MFSA reguluje bankovnictví, finanční instituce, platební instituce, pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatele, dále společnosti poskytující investiční služby a systémy kolektivního investování, trhy cenných
papírů, uznávané investiční burzy, trust management společnosti, poskytovatele služeb a penzijní systémy.

Služby FCM Bank Ltd.
→ Výjimečné zhodnocení firemních vkladů
v měně CZK, EUR
→ Úvěry:
– Nemovitostní
– Investiční
– Projektové a developerské financování

FCM Bank Ltd. je součástí skupiny SAB
www.fcmbank.com.mt
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FCM Bank Ltd.

Specialista na korporátní financování
Osobní přístup ke klientům
Individuální řešení
Široká síť korespondenčních bank
Součást globální skupiny SAB

John Soler / Chairman & Non-executive Director
John má více než 40 let zkušeností v retailovém bankovnictví. Zastával několik vedoucích pozic v Bank of Valleta
plc (BOV). Vedl transakční činnost banky déle než deset let, následně byl jmenován do vrcholového manažerského týmu na pozici hlavního úvěrového ředitele odpovědného za úvěrové portfolio BOV, včetně spotřebitelských
a obchodních úvěrů a hypoték. John Soler byl taktéž zodpovědný za financování obchodu a business týkající se
platebních karet v rámci BOV.

Marcel Homolka / Chief Executive Officer
Marcel Homolka je velmi zkušeným manažerem v oblasti finančních služeb. Má více jak patnáct let zkušeností
v oblasti retailu i korporátního financování. Marcel Homolka vystudoval ekonomii na Technické univerzitě v Liberci
a kariéru zahájil v UniCredit Bank Czech Republic, kde byl zodpovědný za správu karet a přímé kanály. Pro
Generali CEE pracoval 12 let na různých vedoucích pozicích. Úspěšně vedl týmy s více než 270 zaměstnanci v 7
zemích střední a východní Evropy a vybudoval nejziskovější penzijní společnost v regionu tím, že se zasazoval
o neustálé zaměření na technickou dokonalost a nákladovou disciplínu. Před příchodem do FCM Bank byl předsedou představenstva a výkonným ředitelem největší penzijní společnosti v České republice. V letech 2015 – 2020
působil jako předseda dozorčí rady penzijní společnosti Generali v Polsku. Byl také zvolen viceprezidentem České
penzijní asociace.
„Poskytujeme nadstandardní zhodnocení vkladů nejen na Maltě, ale i v rámci dalších zemí EU. Jako menší
banka jsme klientům schopni nabídnout skutečně osobní přístup, rychlé a flexibilní služby. Jsme součástí
SAB Group, finanční skupiny s 25letou historií, díky které rozumíme individuálním potřebám každého klienta
a umíme naplnit jeho očekávání.“

Lenka Eliášová / Vice President of Sales
Lenka Eliášová pracuje již více než 15 let ve finančním a bankovním odvětví, kdy posledních 10 let pracovala pro
ČSOB v oblasti firemního bankovnictví a později na pozicích ředitelky obchodních retailových poboček banky.
V rámci skupiny SAB zastává v současnosti také pozici obchodní ředitelky SAB Finance.

Miroslav Halička / Chief Risk Officer
Miroslav Halička má více než 20 let zkušeností jako rizikový a finanční manažer se silným zaměřením na obchodní
výsledky. Miroslav má hluboké zkušenosti s hodnocením a schvalováním úvěrů, řízením inkas a soudních sporů,
plánováním a kontrolou. Posledních pět let působil jako ředitel Poštovní banky v České republice, v minulosti
pracoval pro Credium ČSOB, ČSOB leasing nebo DATASYS ve vrcholném managementu a na vedoucích pozicích.

Jiří Čermák / Chief Financial Officer
Jiří Čermák je zkušeným finančním obchodním manažerem a profesionálem zaměřeným na výsledky s mezinárodními zkušenostmi z globálního podnikání, projektů a funkcí již více než 10 let. Během posledních 4 let pracoval
pro J. P. Morgan Chase&CO a dříve pracoval pro Commerzbank, Deutsche Börse nebo UniCredit Group.

FCM Bank je licencovaná a regulovaná ze strany Malta Financial Services Authority, identifikační číslo společnosti C50343 s registrovanou adresou Suite 3,
Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkikara BKR 4013. Banka je účastníkem systému pojištění vkladů (Depositor Compensation Scheme)
zřízeným dle Maltského práva.

FCM Bank Ltd. je součástí skupiny SAB
www.fcmbank.com.mt

