WEST BROKERS a.s.
IČ: 64832341

Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 31.12.2007
(Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o
pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků
s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací)

1. Údaje o společnosti
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:
Právní forma:
Sídlo:
Identifikační číslo:

WEST BROKERS a.s.
akciová společnost
Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00
648 32 341

Obchodní rejstřík:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004

Datum zápisu do obchodního
rejstříku:

5.února 1996

Datum zápisu poslední změny do
OR/účel změny:
Výše základního kapitálu:
Výše splaceného základního
kapitálu:

14.prosince 2006 / změna podoby akcií ze
zaknihovaných na listinné
6 000 000,- Kč
6 000 000,- Kč

Počet, druh, podoba, forma a
nominální hodnota akcií
emitovaných společností:

06 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve
jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Údaje o nabytí vlastních akcií,
zatímních listů nebo jiných
účastnických cenných papírů:

společnost nedrží vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního
kapitálu:

nebyl zvýšen

Organizační struktura společnosti

Představenstvo společnosti
1. Ing. Pavel Netrval-předseda představenstva
- den vzniku funkce: 16.června 2002
- vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu strojní – obor
podniková ekonomika
- členství v orgánech jiných právnických osob:
o předseda představenstva společnosti WEST REALITNÍ a.s.
o předseda dozorčí rady LURENA a.s.
o člen představenstva společnosti WEST VENTURE CAPITAL, a.s.
o předseda představenstva společnosti LUKRENA a.s.
Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům představenstva: Společnost
neposkytla žádný úvěr.
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy představenstva: Společnost
nevydala žádnou záruku.
Dozorčí rada společnosti
1. Bc. Michael Hubka – předseda dozorčí rady
- den vzniku funkce: 16.června 2002
- vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu ekonomickou
- členství v orgánech jiných právnických osob:
o předseda představenstva společnosti Eltop Plzeň, a.s.
o předseda správní rady Plzeňský nadační fond
o předseda představenstva společnosti WEST VENTURE CAPITAL,
a.s.
o předseda představenstva společnosti Klotz a.s.
o jednatel společnosti Vinné sklepy Brček s.r.o.

2. Ing. Mgr. Jiří Vokáč – člen dozorčí rady
- den vzniku funkce: 9.října 2004
- vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu ekonomickou – obor
Malé a střední podniky
- vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu právnickou
- členství v orgánech jiných právnických osob:
o není členem v orgánech žádné jiné právnické osoby
3. Iveta Lencová – člen dozorčí rady
- den vzniku funkce: 9.října 2004
- vystudovala Střední ekonomickou školu v Plzni
- členství v orgánech jiných právnických osob:
o není členem v orgánech žádné jiné právnické osoby
Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společností členům představenstva: Společnost
neposkytla žádný úvěr.
Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy představenstva: Společnost
nevydala žádnou záruku.
2. Údaje o složení akcionářů společnosti
Jediným akcionářem společnosti s podílem na hlasovacích právech a na základním
kapitálu ve výši 100% je: Ing. Pavel Netrval, bytem: Dolní Lukavice 172, PSČ 334 44.
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost (povinná osoba)
součástí
Společnost není součástí konsolidačního celku, společnost neovládá a není většinovým
spoluvlastníkem v žádné společnosti.
4. Údaje o činnosti povinné osoby
Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku
- obchodování s cennými papíry a výkon dalších činností povolených zákonem o cenných
papírech
Přehled činností skutečně vykonávaných
Předmětem podnikání společnosti je poskytování investičních služeb ve smyslu zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a to v rozsahu udělených
obchodnických licencí Českou národní bankou.
Hlavní investiční služby:
- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání
pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle §
3 odst. 1 písm. a),b) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů
týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b) téhož zákona;
Doplňkové investiční služby
- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 ost. 1 písm. a),b) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a),b) téhož

zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost
týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož
i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost
týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům
podle § 3 odst. 1 písm. a),b) téhož zákona;
Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou
omezeno, nebo vyloučeno
-

ČNB neomezila žádnou z činností k nimž má společnost licenci
přehled obchodnických licencí společnosti v tabulce s odkazy na zákon
o podnikání na kapitálovém trhu:
STRUKTURA OBCHODNICKÝCH LICENCÍ

S
l
u
ž
b
y

§4 odst.2 písm.a)
§4 odst.2 písm.b)
§4 odst.2 písm.c)
§4 odst.2 písm.d)
§4 odst.2 písm.e)
§4 odst.3 písm.a)
§4 odst.3 písm.b)
§4 odst.3 písm.c)
§4 odst.3 písm.d)
§4 odst.3 písm.e)
§4 odst.3 písm.f)
§4 odst.3 písm.g)
§4 odst.3 písm.h)

Instrumenty
§3 odst.1 písm.a) §3 odst.1 písm.b)
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano

Ano

§3 odst.1 písm.c)

§3 odst.1 písm.d)

5. Údaje o finanční situaci společnosti
Údaje o finanční situaci (neauditované finanční výkazy) jsou uvedeny v datové části
v souboru WB_IP_2007_4Q_2.xls.
6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání společnosti
Údaje o strategiích a postupech řízení rizik
Oblast řízení rizik je upravena samostatným vnitřním předpisem, který je obsažen
v uveřejněné výroční zprávě.
Údaje o kapitálu
Základní kapitál společnosti je plně upsaný a splacený. K 31.12.2007 činil 6.000.000,-Kč
a je rozdělen na 6 ks kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000.000,-Kč.
Na každou akcii o nominální hodnotě 1.000.000,-Kč připadá jeden hlas. Akcie nejsou
obchodovány na žádném z veřejných trhů.
Úplné údaje o kapitálu jsou uvedeny v datové části v souboru WB_IP_2007_4Q_2.xls.

Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků
Údaje o kapitálové přiměřenosti a kapitálových požadavcích jsou uvedeny v datové části
v souboru WB_IP_2007_4Q_2.xls.

