SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az AKCENTA tavaly rekordnyereséget ért el
Az AKCENTA nyeresége tavaly megközelítette a 74 millió cseh koronát. A pénzintézet ki tudta
használni a devizapiac nagyfokú volatilitását és azt, hogy a vállalatoknak fedezniük kell az
árfolyamkockázatot.

Hradec Králové, 2022.04.13. - Az AKCENTA CZ pénzforgalmi intézmény, amely elsősorban
exportőrök és importőrök külföldi fizetési és devizaműveleteit bonyolítja, 73,1 millió cseh
korona nettó nyereséget jelentett 2021-re vonatkozóan. A vállalat 25. évfordulója alkalmából
így rekorderedménnyel „ajándékozta meg” magát. Ez elsősorban a devizakockázattal
szembeni fedezeti ügyletek iránti nagy ügyfélkeresletnek volt köszönhető, amelyet részben a
devizapiac volatilitása, az ügyfélügyletek számának általános növekedése és a Zalep.to új
számlafinanszírozási termék sikeres bevezetése okozott.

„A világjárványhoz kapcsolódó bizonytalanság hullámokban tért vissza, és ismételten
felkavarta a devizapiacot, ami erősebb keresletet váltott ki ügyfeleinkből mind az azonnali
műveletek, mind a devizakockázattal szembeni fedezeti ügyletek iránt. Például a 2020-as
évhez képest, amely ebből a szempontból is atipikus volt, tavaly 13%-kal több
viszontbiztosítást nyújtottunk. Eközben mind a hat európai piacon növelni tudtuk piaci
részesedésünket és nagyon hatékonyak voltunk. Mindezek együttesen hozzájárultak az
AKCENTA 25 éves történetének legsikeresebb gazdasági eredményéhez” - mondta Milan
Cerman, az AKCENTA CZ igazgatótanácsának elnöke, majd hozzátette: „Elégedett vagyok a
Zalep.to platform sikerével is, amelyet először tavaly kínáltunk ügyfeleinknek a cseh piacon.
Ez pontosan olyan típusú pénzügyi eszköznek bizonyult, amelyet néhány ügyfelünk szívesen
használ.”

Az AKCENTA CZ a.s. társaságról
Az AKCENTA CZ az egyik legfontosabb devizakereskedő a cseh piacon és Közép-Európában, 25 éves
hagyománnyal. A deviza vásárlására és eladására vonatkozó előnyös egyedi árfolyamok és a minimális
fizetési díjak mellett az árfolyamkockázatok (határidős ügyletek és opciók) esetén is fedezetet kínál. A
vállalat Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Magyarországon és
Németországban is aktív. Az ügyfélportfólió több mint 45 000 alanyból áll, főleg kis- és
középvállalkozásokból, amelyek exportra vagy importra koncentrálnak. AKCENTA CZ 2021 óta a RBI
Csoport tagja.

További információkért kérjük, keresse Jan Vlček PR és kommunikációs szakembert a +420 731 646
527 telefonszámon vagy a jan.vlcek@akcenta.eu e-mail címen.

