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JEDINÁ VĚC, KTERÁ NIKDY NEVYJDE

Z MÓDY, JE PLAVAT PROTI PROUDU.

Nebojíme se nabízet služby, které jiní nezvládnou.

Řídíme se jednoduchým pravidlem...

KDO JSME?

Jsme finanční skupina pro české firmy
a český kapitál. Pomáháme českým
rodinným podnikům v jejich růstu skrze
emise akcií či dluhopisů na pražské burze.
Zároveň provozujeme vlastní investiční
fond a poskytujeme wealth management
pro tu nejnáročnější skupinu privátních
investorů.
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JAK DLOUHO PŮSOBÍTE NA FINANČNÍM

TRHU A CO MÁTE ZA SEBOU?

Na finančním trhu se profesně
pohybuji již od svých 18 let, kdy
jsem zhruba 2 týdny po maturitě
nastoupil do obchodníka s cennými
papíry CYRRUS. Začal jsem tam jako
akviziční konzultant, což obnášelo
asi stovku telefonátů denně lidem,
kteří o vás nebo o akciích nikdy
neslyšeli. Půl roku na to jsem už
jako burzovní makléř spravoval pár
desítek milionů korun. To se psal
rok 2010.

V roce 2014 jsem z CYRRUSu
odcházel z pozice vedoucího
makléře pražské pobočky, kde jsem
dohlížel na 30 lidí a 2 miliardy.

Následně jsem v Colosseum, což byl
svého času čistě komoditní broker,
zakládal equity desk, který dnes
tvoří většinu majetku a tržeb firmy.
Odtud jsem pak dostal lano
do Chytrého Honzy (Rockaway), kde
jsem pro Aegon stavěl investiční
roboadvisory projekt pro celý region
CEE. Ten ale skončil prodejem firmy
Chytrý Honza a exitem Aegonu
z Česko-Slovenska. Robota tak mám
v šuplíku a snad se na něj dostane
v rámci STARTEEPO.

Na trhu jsem tak téměř 10 let. Dělal
jsem makléře, product managera
i analytika. Většina lidí, co se zajímá
trochu o ekonomiku mě ale hlavně
zná z médií jako mluvící hlavu.

Hlavně roky 2015 a 2016 nebylo
dne, kdy bych nešel do TV, rozhlasu
nebo nepsal něco do novin.

STARTEEPO JE KAŽDÝ ROK VÍCE VIDĚT.

CO VÁS VEDLO K ZALOŽENÍ SKUPINY?

Po letech roboty jsem chtěl něco
vlastního. Ale hlavně projekt, který
bude tvořit reálnou hodnotu. Burza
v té době hledala cestu, jak nalákat
emitenty z řad SME na tvořící se trh
START a tak vznikla tehdy čistě
obchodní spolupráce.

S prvním emitentem se však
ukázalo, že STARTEEPO musí dělat
mnohem víc. Přibylo tak corporate
finance poradenství a následně
vlastní investiční produkty a sales.

FRANTIŠEK BOSTL:

BUDUJEME V ČESKU

NOVÝ FINANČNÍ EKOSYSTÉM

FRANTIŠEK BOSTL (28)

Výkonný ředitel skupiny STARTEEPO
a předseda správní rady fondu
STARTEEPO Invest. Ve STARTEEPO
řídí rozvoj nových produktů a určuje
hlavní strategii skupiny.

Skupina se plně rozvinula na konci
roku 2018 a dnes jsme na trhu
financování firem nepřehlédnutelní.
Dá se říci, že dokonce budujeme
v Česku nový finanční ekosystém.

JAKÝ BYL PRO VÁS ROK 2019?

Rok to byl náročný, ale podařilo
se nám zase se posunout o kus dál.
V Corporate Finance divizi brzy
překročíme první miliardu korun
a otevřeli jsme vlastní dluhopisový
portál BONDYO. Letos jsme také
na burzu přivedli jako jediní nové
IPO. Divize Invest nám také udělala
radost. Získali jsme Cenu SDGs za
NEW AGE FUND, které si nesmírně
vážíme. A stejně si vážíme i důvěry
našich investorů, kdy majetek fondu

ve správě překročil hranici prvních
50 milionů korun. Na všech frontách
tedy nějaký posun a úspěch.

CO CHYSTÁTE PRO ROK 2020?

Očekáváme získání samosprávné
licence od ČNB pro náš fond, což
nám otevře další možnosti rozvoje
divize Invest. To bude hlavní cíl pro
dalších 12 až 24 měsíců.

ROZHOVOR3



POMÁHÁME

ČESKÝM
FIRMÁM RŮST

MY
JSME

od velikosti 25 mil. Kč, které chtějí
získat nový kapitál, případně jejichž
majitelé chtějí částečně nebo zcela
ze stávajícího podnikání vystoupit.

MY JSME START

Na trhu START spolupracujeme
s pražskou burzou od samého
začátku. Byli jsme klíčovým
konzultantem projektu a po dobu
prvních dvou let i obchodním
zástupcem burzy pro potenciální
emitenty. Postupně jsme se však

stali komplexním IPO boutiquem,
který pomáhá projektu START růst
správným směrem.

Naši emitenti zde získali již 400 mio.
CZK a naše transakce tak tvoří
na trhu START dominantních 81,2 %.

Naše emise se pyšní také nejvyšším
objemem obchodů, které činí téměř
90 % všech obchodů s akciemi
emitentů trhu START.

Trh START Burzy cenných papírů
Praha a.s. je trhem pro malé
a střední podniky s hodnotou

KULTIVACE DLUHOPISOVÉHO TRHU

Dluhopisy nejenže mají schválené
prospekty, ale investoři musejí
dluhopisy držet na investičních
majetkových účtech skrze účastníky
Centrálního depozitáře.

Zároveň se jedná o emise v objemu
nad 25 mio. CZK. Takže
se nejedná o žádné podlimitní
„listinky“, ale o zaknihované emise,
které si od nás často kupují
i institucionální investoři.

Brzy se také dluhopisy z portálu
BONDYO objeví na trhu pražské
burzy. To potvrdí naši pozici
nejvěrohodnějšího dluhopisového
portálu v ČR, který se může opřít
i o dosavadní úspěšnou spolupráci
STARTEEPO s pražskou burzou.

OBLIBA DLUHOPISŮ JE ZNAČNÁ

Podíl dluhopisů na všech našich
transakcích činí 50,6 %. Doposud
jsme realizovali dluhopisové emise
v hodnotě 430 mio. CZK.

V roce 2019 jsme se na základě
poptávky českých firem rozhodli
spustit specializovaný dluhopisový
portál BONDYO. Portál dává
možnost investorům investovat
napřímo s emitentem, ale pod
dohledem České národní banky.

850
MIO. CZK

Od svého vzniku jsme pomohli
mnohým firmám získat kapitál
potřebný k jejich dalšímu růstu.
Jsme toho názoru, že naše finanční
skupina nalezla na finančním trhu
mezeru, kterou se nyní postupně
snaží zaplnit. Produkt emise akcií
a dluhopisů pro malé a střední

podniky se tak stává alternativou
např. k bankovnímu financování.
V letošním roce jsme překonali
hranici 850 mio. CZK získaného
rozvojového kapitálu.
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INVESTIČNÍ

FONDY

Jedná se o etický investiční fond
se zaměřením na ekonomiku
nového věku. V portfoliu tak
investoři naleznou pouze akcie
firem z demokratických rozvinutých
zemí, které mají ideálně pozitivní
přínos na společnost a na životní
prostředí. Jde např. o firmy z oblasti
IoT, zpracovatele odpadu, výrobce
větrných a solárních elektráren či
elektrobaterií. Nechybí ani
techologické firmy zaměřené
na kyberbezpečnost nebo cloudové
služby. Fond se také může pochlubit
pečlivou aktivní správou, která jej
odlišuje od ostatních podílových
fondů či ETF.

OCENĚNÍ ZA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

NEW AGE FUND získal v roce 2019
Cenu SDGs, kterou uděluje Asociace
společenské odpovědnosti. Fond
oslovil odbornou porotu magazínu
Forbes v kategorii Mladý leader,
která odměňuje projekty nadějných
a inspirativních jedinců pod 30let.

Součástí naší skupiny STARTEEPO
je od listopadu 2017 i fond pro
kvalifikované investory STARTEEPO
Invest, na kterém spolupracujeme
s investiční skupinou Conseq.
Ta zajišťuje administraci fondu
a jeho distribuci. ČSOB vystupuje
jako depozitář fondu a KPMG jako
auditor. V březnu 2018 pak vznikl
podfond NEW AGE FUND.

V budoucnu však STARTEEPO Invest
plánuje další podfondy s neotřelými
a jedinečnými příběhy, jako jsou
např. investice do českých SMEs.

ETIKA A NOVÁ EKONOMIKA

První a zatím náš jediný podfond
NEW AGE FUND je v Česku svým
zaměřením jedinečným produktem.

NEW AGE FUND jako jedno z témat magazínu Forbes v lednu 2019

Náš fond získal ve velké konkurenci
ocenění za 3. místo.
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10/2017
Oznámení spuštění 

trhu START

Tisková konference ke spuštění trhu START
zleva Petr Lysý (MPO), Karel Havlíček (AMSP),
Vladimír Dlouhý (Hospodářská komora ČR),
Petr Koblic (PSE) a František Bostl (STARTEEPO).

Založení společnosti
STARTEEPO s.r.o.

06/2017

05/2017
Zahájení spolupráce

s Burzou cenných 
papírů Praha a.s.

A POMÁHÁME
ROSTEME

Založení společnosti
STARTEEPO Invest

11/2017

IPO společnosti
Prabos plus a.s.

05/2018

03/2018
Spuštění fondu
NEW AGE FUND

61
mio. CZK
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10/2018
IPO společnosti

UDI CEE a.s.

mio. CZK

30
mio. CZK

41
mio. CZK

258
mio. CZK

Založení společnosti 
STARTEEPO Wealth
Management s.r.o.

11/2018

Ocenění fondu
NEW AGE FUND

Cenou SDGs 2019
05/2019

Majetek ve správě
fondu NEW AGE FUND
překročil 50 mio. CZK

12/2019

20
mio. CZK

12/2018
PE společnosti

HUB VENTURES a.s. 
s odloženým IPO

Emise dluhopisů
FIDUROCK

Nemovitosti a.s.
02/2019

02/2019
Emise dluhopisů

ROLLPAP a.s.

SPO společnosti
Prabos plus a.s.

12/2019

100
mio. CZK

12/2019
Emise dluhopisů

M&T s.r.o.

300

CO NÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM ROCE?

V roce 2020 bychom rádi navázali
na dosavadní úspěšné působení.
Prioritou bude strategický rozvoj
divize Invest, kde očekáváme

získání samosprávné licence pro náš
fond STARTEEPO Invest. Posléze zde
uvažujeme o dalším podfondu
tentokrát zaměřeném na investice
do českých SMEs.

Naše aktivity by také měli směřovat
do neziskového sektoru, kde
plánujeme institucionalizaci našich
stávajících i budoucích neziskových
aktivit.

WEALTH MANAGEMENT

ROSTEME A POMÁHÁME7

40
mio. CZK

10/2019
IPO společnosti

KARO INVEST a.s.
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