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Nový rozměr investování



InPerium Capital spolupracuje s rychle rostoucí finančně - 
technologickou skupinou, která byla založena v roce 2018 na 
Slovensku a v roce 2021 vstoupila na český trh.

Jsme alternativní fond a poskytujeme kvalifikovaným 
investorům přístup na finanční trhy.

Díky sofistikované technologii, detailně propracované 
investiční strategii, špičkovým analytikům s více než 10letou 
zkušeností a úzké specializaci na vybraná aktiva dosahujeme 
nadstandardního měsíčního zhodnocení pro naše klienty.

KDO JSMEKDO JSME



TECHNOLOGIE JE NA NAŠÍ STRANĚ

Pracujeme s obrovským množstvím informací, které shromažďujeme v datacentru v Züri-
chu ve Švýcarsku. Používáme vysoce sofistikovaný systém s prvkem umělé inteligence, který
spoluvytváří investiční scénáře. Máme k dispozici přehledný a moderní Dashboard, díky
kterému má každý kvalifikovaný investor přehled o svém portfoliu.

VÝJIMEČNÉ ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI LIDÍ

40členný tým analytiků prověřuje a schvaluje každý investiční scénář navržený IT systémem.
Analytici jsou vybíráni nejen na základě jejich znalostí finančních trhů, ale také na základě
úspěšnosti obchodů. Analytické týmy jsou neustále školeny, aby držely krok s novými trendy.

ÚZKÁ SPECIALIZACE NA VYBRANÁ AKTIVA

Naše investice zaměřujeme primárně na vybraná aktiva:
• Měnový pár EUR/USD
• Drahé kovy zlato a stříbro
• Německý akciový index DAX

Specializace na tyto aktiva nám pomáhá jim do hloubky porozumět. Tato aktiva jsou vysoce
likvidní, proto jsme schopni dostát i krátkodobým závazkům vůči našim investorům.

JAK TO DĚLÁME



VÝSTUP AI OPERAČNÍHO SYSTÉMU

Servery, které používáme přijímají nepřetržitý tok informací z nejkvalitnějších zdrojů jako jsou
Bloomberg nebo Reuters. Operační systém na základě aktuálních informací hledá trendy v
datech z minulosti a ty pak předkládá analytikům. Systém následně vyhodnocuje úspěšnost
svých predikcí v porovnání se skutečným pohybem, učí se z nich a hledá možnosti pro
zlepšení.

VÝSTUP TÝMU ANALYTIKŮ

Analytici provádějí samostatné technické analýzy, které zahrnují institucionální objednávky,
cenové grafy, Fibonacciho úrovně nebo Elliottovy vlny. Kromě technické analýzy
vypracováváme také fundamentální analýzy založené na makroekonomických datech,
ekonomickém kalendáři nebo geopolitické situaci. 

Analytici zkombinují technickou a fundamentální analýzu s výstupy z operačního systému a
vytváří z nich scénáře.

NAŠE INVESTIČNÍ STRATEGIE

Každý týden otevíráme a uzavíráme jednotky důkladně promyšlených scénářů a
transparent- ně připisujeme zisky do Dashboardu tak, aby měli investoři vždy přehled o svých
investicích.

JAK TO DĚLÁME



JIŘÍ ČAPEK | Majitel a výkonný ředitel

Jiří Čapek je v současné době majitelem 
společnosti InPerium Capital, investorem 
v oblasti nemovitostí, zelené energetiky a 
finančního sektoru.

Svou profesní kariéru započal jako konzul- 
tant ve společnosti McKinsey & Company.

Poté působil 20 let ve vedoucích pozicích 
v bankovním sektoru, nejprve v Komerční 
bance Česká republika a později jako ředitel 
pobočkové sítě VÚB banky Slovensko.

Poté převzal řízení prodejní sítě a distribuč- 
ních kanálů Raiffeisen Group a zastával pozi- 
ci výkonného ředitele pro retail v Raiffeisen 
Bank Česká republika. Následně působil jako 
generální ředitel a předseda představenstva 
NN Group Česká republika a Slovensko.

Představitelé společnosti



ZBYNĚK VESELÝ
KDO JSME

 | Obchodní ředitel

Zbyněk Veselý je obchodním ředitelem 
společnosti InPerium Capital a investorem v 
oblasti nemovitostí a finančního sektoru.

Svou profesní kariéru odstartoval jako ob- 
chodní zástupce pro Moravu v rakouské 
společnosti Siems & Klein, poté pracoval jako 
pojišťovací poradce v NN Česká republika. 
Později přešel do skupiny PPF, kde pracoval 
jako poradce představenstva České po- 
jišťovny.

Následně pracoval 3 roky jako generální 
ředitel Komerční pojišťovny a v roce 2003 
nastoupil do Allianz jako člen představenstva 
odpovědný za prodej (CSO). Později přešel 
do pojišťovny UNIQA, kde působil 10 let jako 
místopředseda představenstva a CSO.

Následně nastoupil do NN Česká republika, 
jako obchodní ředitel a člen představenst-
va, poté jako poradce představenstva AXA 
Česká republika a nakonec jako obchodní 
ředitel pojišťovny Slavia.

Kontakt: +420 605 203 102 
zbynek.vesely@inperiumcapital.cz
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Investice do alternativního fondu společnosti InPerium Capital s.r.o je určena výhradně kvalifiko-
vaným investorům. InPerium Capital s.r.o. je zapsána v registru ČNB podle §15 zák. 240/2013 Sb. o
investičních společnostech a investičních fondech. Společnost nepodléhá dohledu ČNB.


