Milan Repka byl odvolán ze všech funkcí ve společnosti Fincentrum
Slovensko
Bratislava, 20. července 2016
Akcionáři a představenstvo společnosti Fincentrum a.s. dnes s okamžitou platností odvolali
Mgr. Milana Repku ze všech jeho funkcí. Milan Repka v pozici generálního ředitele a předsedy
představenstva Fincentrum Slovensko ztratil důvěru akcionářů i většiny vrcholových manažerů
a poradců Fincentra.

TISKOVÁ ZPRÁVA

"Pro poradce a manažery Fincentra na Slovensku je to dobrá zpráva," uvedl Petr Stuchlík,
zakladatel společnosti a generální ředitel skupiny Fincentrum. "Milan Repka v posledních měsících
nenaslouchal potřebám poradenské sítě, často pak konal přímo proti zájmům poradců
a manažerů."
Rozporuplná činnost Milana Repky je nyní předmětem vyšetřování. Společnost Fincentrum a.s. na
Slovensku dočasně povede její zakladatel Petr Stuchlík, který se stává předsedou představenstva.
Členkou představenstva se nově stává JUDr. Zuzana Faltičková, dosavadní ředitelka právního
oddělení.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Fincentrum patří v České republice a na Slovensku dlouhodobě mezi nejvýznamnější firmy v oboru finančního
poradenství. Skupina působí zejména v následujících oblastech:








Finanční poradenství: řádově 2500 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá ke
zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika testech
finančních poradců tuzemských médií.
Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji
a koupi nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou poskytovat
komplexní realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum Reality mezi
největší realitní kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých
a středních podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti
zaměstnaneckých výhod, v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení „šitá
na míru“ ve spolupráci s pojistiteli v ČR a na Slovensku.
Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje
odborné portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Společnost založili v dubnu 2000 Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. V roce 2013 vstoupili do společnosti mezinárodní investoři
Arx Equity Partners a Capital Dynamics. Více na www.fincentrum.com.

