TISKOVÁ ZPRÁVA
Studenti budou analyzovat Unipetrol
Praha, 7. října 2015 – Studenti posledních ročníků vysokých škol mají nyní možnost přihlásit se již
do šestého ročníku mezinárodní soutěže CFA Institute Research Challenge, organizované CFA
Institute a CFA Society Czech Republic. Cílem soutěže je poskytnout studentům příležitost
nahlédnout do podmínek reálného světa investičních profesionálů a vyzkoušet si práci finančního
analytika. Letošní analyzovanou společností bude Unipetrol.
„Soutěž jsme pozorovali již v minulých letech a je zřejmé, že si našla své pevné místo i na lokálním
trhu. Proto jsme se rozhodli do soutěže zapojit. Věříme, že přispěje ke zviditelnění skupiny Unipetrol
mezi nejlepšími studenty ekonomických fakult v Česku i na Slovensku, což podpoří naši atraktivitu jako
potenciálního zaměstnavatele. Dále od mladých analytických mozků získáme nezávislé hodnocení
našeho businessu, strategie a finanční výkonnosti, což může být podnětné a přínosné také pro náš
management. A v neposlední řadě velice oceňujeme mediální pokrytí celé soutěže, jež nepřímo
podporuje naši informační transparentnost jako emitenta veřejně obchodovaných akcií,“ komentuje
zapojení do soutěže Michal Stupavský, Manažer vztahů s investory společnosti Unipetrol.
Úkolem studentů je v průběhu jednoho semestru vypracovat finanční a oceňovací analýzu
společnosti kótované na Pražské burze a následné zpracování reportu v takovém rozsahu a hloubce
jako profesionální akcioví analytici. Letos je touto společností právě Unipetrol. Poté jsou vybrány čtyři
týmy s nejlepšími reporty, které budou mít možnost svoji analýzu a investiční doporučení (nakoupit,
držet nebo prodat) prezentovat před odbornou porotou složenou ze zkušených finančních a
investičních profesionálů. Vítězný tým bude Česko a Slovensko reprezentovat v regionálním EMEA
kole a případně i v tom celosvětovém.
„Soutěž dává studentům příležitost naučit se, jak psát reporty, jak vytvořit finanční analýzu, která si
nezavdá s analýzou od profesionálů, a v neposlední řadě získat zkušenost s prezentací svého návrhu
před oborníky,“ říká Tomáš Hrbáček, koordinátor lokálního kola soutěže, a dodává:
„Lákadlem může být také destinace regionálního kola soutěže. Letošní ročník proběhne v Chicagu, a
to díky desetiletému výročí Research Challenge. Studenti také získají stipendium na první úroveň
zkoušky CFA a samozřejmě nové kontakty ve finanční sféře.“
Soutěže se mohou zúčastnit jak jednotliví studenti, tak i studentské týmy, nejlépe o počtu tří až pěti
lidí. Stačí zaslat CV a motivační dopis. Každý tým má svého mentora, který má dlouholeté zkušenosti
v oblasti portfolio managementu či finančních analýz, je držitelem titulu CFA a pomáhá studentům při
přípravě finanční analýzy.
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O CFA Society
CFA Society Czech Republic je neziskové sdružení finančních profesionálů založené v roce 2002. Je
jednou z členských asociací CFA Institute a jejím cílem je prosazovat nejvyšší etické a odborné
standardy na českém a slovenském finančním trhu. Kromě toho propaguje programy CFA, CIPM a
Claritas. Aktuálně má 150 členů, většinou držitelů titulu CFA, a přes 1000 kandidátů. Členy jsou
především portfolio manažeři, analytici, konzultanti, investiční bankéři i vrcholoví manažeři
finančních institucí. Sponzory Society jsou EY, ČSOB Asset Management, NN Investment Partners a
PRK Partners; české kolo Research Challenge podpořila J&T Banka; dlouholetým mediálním
partnerem soutěže je Thomson Reuters, Ekonom, nově také Roklen a Patria. Více informací najdete
na www.czechcfa.cz.
O CFA Institute
CFA Institute je globální organizace, která sdružuje investiční odborníky a zaštiťuje program CFA.
Hlavním cílem CFA Institute je vytvořit prostředí, kde jsou zájmy investorů na prvním místě, trhy
fungují efektivně a ekonomiky rostou. Institut má více než 130 tisíc členů ve 150 zemích, z toho 120
tisíc držitelů titulu CFA a 145 místních asociací.

