TISKOVÁ ZPRÁVA

Broker Consulting koupil poloviční podíl ve firmě MONECO
Praha 30. července 2018 – Společnost Broker Consulting Group se stala 50procentním podílníkem
v brněnské společnosti MONECO, jejímž vlastníkem a spoluzakladatelem je Igor Bielik. Ten nadále
zůstává jednatelem společnosti.
MONECO, spol. s. r. o., působí na českém trhu od roku 1993 a věnuje se poradenské a vzdělávací činnosti
v oblasti investic se zaměřením na soukromé investory a finanční instituce. Zároveň je vydavatelem
odborného časopisu FOND SHOP.
„Spojení se společností MONECO vnímám jako investici, která mi z hlediska našeho budoucího směřování
dává velký smysl. MONECO oproti nám poskytuje služby honorářového investičního poradenství, což
vnímáme jako doplnění portfolia našich nabízených služeb. S Broker Consulting má MONECO společnou
chuť poskytovat profesionální služby a erudovaný přístup ke klientům. Spojeni nám vytváří skvělé
podmínky pro silnější postaveni na trhu,“ hodnotí transakci Petr Hrubý, předseda dozorčí rady a zakladatel
Broker Consulting.
Jednatel a výkonný ředitel společnosti MONECO Igor Bielik dodává: „Jak říká Petr Hrubý, budeme týmově
rozvíjet synergie spočívající ve sdílení skutečně objektivních analýz finančních produktů odborného týmu
časopisu FOND SHOP a využívat dvacetiletých zkušeností společnosti MONECO v poskytování
produktově nezávislého, honorářového investičního poradenství pro stále náročnější segment afluentních
zákazníků. Další podnikatelskou linii bude tvořit MONECO Financial Training, evropský edukativní program
„tvrdých znalostí“ a sofistikovaného finančního know-how, který od roku 1995 absolvovalo víc než pět tisíc
profesionálů z finančních institucí z celé Evropy. Podnikání Petra Hrubého dlouhodobě sleduji a věřím, že
přineseme do skupiny Broker Consulting Group přidanou hodnotu.“
„Igor Bielik a jeho tým s úžasným analytickým zázemím výrazně posílí naši schopnost uspět v oblasti
investičního poradenství. Věříme také, že zázemí skupiny Broker Consulting umožní MONECu výrazně
vyrůst ve všech oblastech podnikaní. Obě společnosti budou na trhu působit samostatně pro různé cílové
skupiny klientů, synergie vidíme hlavně v zázemí a „backoffice" činnostech. Osobně se moc těším na
spolupráci,“ doplňuje Hrubý.
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O společnosti Broker Consulting
Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a
realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti
Broker Consulting poskytuje přibližně 1 500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích.
Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových
fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za
zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem
OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 41. Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook
a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.
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O společnosti MONECO:
Společnost MONECO zahájila svoji činnost v roce 1993. Hlavní podnikatelskou vizí bylo poskytovat kvalifikované
poradenské, vydavatelské a vzdělávací služby se zaměřením na kapitálové investice a finanční trhy. Společnost v
současné době provádí finanční výzkum a nezávislé produktové analýzy, poskytuje afluentním zákazníkům skutečně
nezávislé investiční poradenství, vydává první nezávislý časopis FOND SHOP a realizuje sofistikovaný celoevropský
vzdělávací program MONECO Financial Training. Více na www.moneco.cz, www.fondshop.cz, www.moneco.eu a
www.moneco.com.

