Vítáme vás v FCM BANK Praha
Představujeme vám FCM BANK Praha, nově vzniklou pobočku banky FCM BANK Limited, která je součástí skupiny
SAB Financial Group a.s. pana Radomíra Lapčíka. Součástí této skupiny je také společnost SAB Finance a. s., která
je lídrem v oblasti devizových obchodů pro firemní klientelu a je obchodována na Burze cenných papírů Praha.
FCM BANK Limited se specializuje zejména na financování korporátních klientů a poskytování vkladových
produktů pro retailové i firemní klienty. Banka působí na finančním trhu již od roku 2010 a je držitelem bankovní
licence vydané maltským regulátorem finančního a bankovního sektoru. Banku vede český management
s cílem poskytovat nadstandardní služby a špičkový servis.
FCM BANK Praha vznikla jako další strategický krok v rámci rozšiřování působnosti také na český trh, aby zde
poskytla českým korporátním klientům nadstandardní spořicí účet a financování jejich projektů.

Služby FCM BANK Praha

Výhody FCM BANK Praha

Výjimečné zhodnocení firemních vkladů:

→

Specialista na korporátní financování

→

Osobní přístup ke klientům

→

Individuální řešení

→

Součást globální skupiny SABFG

→

Nadstandardní úrok 4,08 % p.a. u CZK
nebo 0,5 % p.a. u EUR

→

Od 10 milionů CZK nebo ekvivalent v EUR

→

Peníze k dispozici do 2-3 dnů

→

Účet kompletně bez poplatků
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FCM BANK Ltd. a SAB Finance a.s.
jsou součástí skupiny SABFG.

www.fcmbankpraha.cz

Radomír Lapčík / Majitel
Radomír Lapčík je majitelem FCM Bank Limited a také zakladatelem a majoritním
vlastníkem společnosti SAB Finance a.s., která je lídrem v oblasti devizových
obchodů pro firemní klientelu v České republice a je obchodována na Burze
cenných papírů Praha.

Marcel Homolka / Výkonný ředitel
Marcel Homolka je velmi zkušeným manažerem v oblasti finančních služeb.
Má více jak patnáct let zkušenost 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.

Jindřich Štěpánek / Obchodní ředitel
Jindřich Štěpánek má více než 19 let zkušeností v oboru financí. Vystudoval VŠE
v oboru financí a při škole pracoval v Komisi pro cenné papíry v odboru dohledu
nad kapitálovým trhem. 13 let působil na různých manažerských pozicích ve
firemním bankovnictví v ČSOB, Equa bank a Creditas. Posledních téměř 9 let
pracoval v Equa bank, z toho více než 3 roky na pozici obchodního ředitele pro
korporátní klientelu.

Miroslav Halička / Ředitel pro řízení rizik
Miroslav Halička má více než 20 let zkušeností jako rizikový a finanční manažer se silným zaměřením na
obchodní výsledky. Posledních pět let působil jako ředitel Poštovní banky v České republice, v minulosti pracoval
pro Credium ČSOB, ČSOB leasing nebo DATASYS ve vrcholním managementu a na vedoucích pozicích.

Jiří Čermák / Finanční ředitel
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 LIMITED je společnost založená a existující podle maltského práva, se sídlem Suite 3, Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara
BKR 4013, Maltská republika, zapsaná v Malta Business Registry pod reg. č. C 50343, jednající v České republice prostřednictvím FCM BANK Praha,
odštěpného závodu, se sídlem Senovážné náměstí 1588/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl A, vložka 79957, IČO 14411938, hlavní předmět podnikání: bankovní činnosti, email: info@fcmbank.com.mt.

FCM BANK Ltd. a SAB Finance a.s.
jsou součástí skupiny SABFG.

www.fcmbankpraha.cz

