Life is easier with
Moventum
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Spolehlivost

Pravé partnerství
bereme osobně
Naší snahou je plnit individuální potřeby poskytovatelů finančních
služeb a jejich klientů při investování do aktiv. Zjednodušení všedního
pracovního dne finančních odborníků chápeme přitom jako pravidlo.
Partnerství s důvěrou mezi finančními poradci a jejich klienty nás také
zavazuje k nejvyšší pečlivosti při naší práci v zázemí. Rádi pomáháme
našim klientům s flexibilními řešeními a také s absolutní spolehlivostí.

Sabine Said,
člen vedení společnosti Moventum
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Počátek
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Společnost Moventum byla založena v roce
2000 jako lucemburská investiční platforma
se sídlem v místě, které je hlavním působištěm
fondů v Evropě. Moventum vzniklo ze skupiny
LPL Financial, největšího makléře/obchodníka
s cennými papíry v USA.
Založením společnosti Moventum přinesli
tehdejší vlastníci skupiny LPL a banky
Banque de Luxembourg do Evropy nabídku
platformy sestávající z technologie, makléřství
a investičního poradenství pro finanční
poradce a finanční instituce.
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Perspektiva díky důvěře
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Dodnes zaručuje Moventum ze 100 %
orientaci na klienty, nezávislost, funkce
BackOffice a přitom se opírá o silné
bankovní systémy, bezpečnost transakcí
a ochranu údajů.

Moventum má mj. licenci na správu
aktiv a vedení účtů a registraci a podléhá
lucemburskému dohledu nad finančním
trhem (CSSF). Moventum je členem
systému pro odškodnění investorů
Système d‘indemnisation des
investisseurs Luxembourg (SIIL).

Vklady klientů u Moventa spravuje
banka Banque de Luxembourg. Je členem
lucemburského fondu na zajištění vkladů
FGDL (Fonds de garantie des dépôts
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Luxembourg) a patří ke stabilní a silné
skupině podniků s mezinárodním top
ratingem.
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Přidaná hodnota
ve spolupráci

Naším úkolem je činit pracovní život
poskytovatelů služeb jednoduchým a efektivním.
Pomocí účinných technologických řešení
podporujeme při plnění individuálních
pracovních požadavků, zbavujeme
administrativní zátěže a aktivně podporujeme
kvalitu vztahů s klienty a poradenství pro klienty.
Naší snahou je co nejlepší a jednoduchá integrace
služeb do všedního pracovního dne. Proto našim
partnerům umožňujeme nejrůznější možnosti
využití pro péči o soukromé klienty při investici
do cenných papírů, obzvláště investičních fondů.
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Tým společnosti Moventum podporuje poskytovatele
finančních služeb jako jsou finanční poradci, správci aktiv,
banky, pojišťovny a penzijní společnosti v tom, aby mohli
vnímat výzvy svého všedního pracovního dne jako šance a účinněji
a efektivněji vykonávat svou hodnotnou práci v partnerství plném
důvěry. Přitom zůstáváme rádi u soukromých klientů v pozadí a
poskytujeme služby v oblasti cenných papírů i doplňkové produkty
s individuálními detaily, které činí práci poskytovatelů finančních
služeb jedinečnou. Díky soustředění na B2B2C a B2B zůstává
Moventum nezávislé a nezatížené konflikty zájmů.

Služby
pro finanční
odborníky
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Přebíráme zodpovědnost. Každý spolupracovník se
zavazuje, že bude chránit zájmy našich klientů. Jsme
poskytovatelé služeb tělem i duší. U nás je na prvním
místě orientace na klienta a ta je důležitou součástí
všech rozhodovacích procesů. Naším cílem je
poskytovat inovativní řešení, která stále generují
přidanou hodnotu u našich klientů.

Přebíráme
zodpovědnost
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klienti ze 140 zemí
přes 1700 partnerských spojení
globální fondová platforma
přes 10 000 fondů, mj. ETF a další cenné papíry
19 let zkušeností ve správě aktiv

Těšíme se na výměnu
informací s Vámi.
Vaši kontaktní partneři:
Andreas Pál
vedoucí obchodu
tel. +420 734 727 828
andreas.pal@moventum.cz
Swen Köster
vedoucí odbytu Německo
tel. +49 69 505 060 416 2
swen.koester@moventum.de
Sven Berggreen
vedoucí mezinárodního odbytu
tel. +352 26 154 274
sven.berggreen@moventum.lu

Life is easier with Moventum
Tato brožura obsahuje výhradně všeobecné informace a Moventum neposkytuje pomocí této brožury žádné profesionální služby v oblasti finančního poradenství nebo jiné služby. Tyto zveřejněné informace nepředstavují náhradu za odpovídající profesionální finanční poradenství nebo jiné služby a neměly by
také sloužit jako základ pro rozhodnutí nebo jednání, která by mohla ovlivnit Vaše finance nebo Vaše obchodní aktivity. Moventum nepřebírá zodpovědnost za
ztráty jakéhokoliv druhu, které někdo utrpěl tím, že důvěřoval této prezentaci. Z toho důvodu vždy doporučujeme si obstarat profesionální osobní poradenství.
Moventum se vztahuje ke společnosti Moventum S.C.A. a jejím pobočkám v Německu a Rakousku. Detailní popos právní struktury společnosti Moventum najdete
na stránkách www.moventum.lu.
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12, rue Eugène Ruppert
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