
      

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

AKCENTA CZ p ředstavila novou generaci své internetové platformy 
OLB pro obchodování s devizami 

 
Nová generace internetové platformy pro obchodování s devizami společnosti AKCENTA CZ On-

line Broker přináší klientům nové funkce a možnosti. Patří mezi ně neustále “živé“ kurzy cizích 
měn, jednoduchý způsob obchodování a také zadávání platebních příkazů pro zahraniční platby. 

 
 
Hradec Králové, 17. 7. 2012  – Společnost AKCENTA CZ, která je platební institucí a patří mezi 
přední nebankovní devizové obchodníky v České republice, představila novou generaci své 
internetové platformy pro obchodování s devizami On-line Broker (OLB). Hlavní předností 
představeného řešení je možnost neustále sledovat aktuální pohyb kurzů. Klienti tak mají možnost 
pomocí několika kliků nakoupit nebo prodat cizí měnu za nabízený kurz ve chvíli, kdy je pro ně 
nejvýhodnější. Stejně tak mohou provést zahraniční platbu například na účty svých zahraničních 
obchodních partnerů. Při využití OLB také klienti navíc ušetří ještě více na poplatcích.  
 
„V případě představené nové generace OLB se nejedná pouze o kosmetické změny, ale téměř o 
zcela novou platformu. Kromě možnosti neustále sledovat “živé“ kurzy mají naši klienti také 
možnost samozřejmě jednoduše uzavřít obchod, přidávat a editovat si své obchodní partnery a 
neustále mít přehled o pohybech na svých interních platebních účtech. To vše je zabaleno 
v novém grafickém kabátu a doplněno intuitivním ovládáním,“ shrnuje výhody Milan Cerman, 
předseda představenstva a výkonný ředitel oblasti obchod společnosti AKCENTA CZ a dodává: 
„Nové OLB jsme intenzivně testovali téměř půl roku i ve spolupráci s některými našimi klienty. 
Vznikla tak platforma, která odpovídá požadavkům našich klientů na profesionální řešení vhodné 
pro online zahraniční platební styk v 21. století.“ 
 
Služba OLB je již tradičně poskytována klientům zcela zdarma. Na novou generaci On-line Broker 
platformy společnosti AKCENTA CZ jsou v současné době postupně převáděni všichni klienti 
společnosti, kteří využívají původní verzi. V další fázi potom bude poskytnuta také klientům, kteří 
internetovou platformu OLB doposud nepoužívají. Všech více než 18 tisíc klientů AKCENTY CZ by 
mělo mít přístup do této aplikace nejpozději do září 2012.  
 
 
 
 
O spole čnosti AKCENTA CZ, a.s.  
AKCENTA CZ je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s devizami na českém trhu s více než 15letou 
tradicí. Kromě výhodných individuálních kurzů pro nákup a prodej deviz a minimálních poplatků za platební 
styk, nabízí i zajištění proti kurzovým rizikům. AKCENTA CZ je držitelem povolení (Č.j.:2011/1199/570) 
k činnosti platební instituce podle zákona o platebním styku č.284/2009 Sb.§ 3 odst. 1 písm. a)b)c)e)f). Jako 
jedna ze dvou nebankovních společností obchodující s devizami v ČR je držitelem licence pro obchodování 
s cennými papíry, která ji opravňuje k uzavírání forwardových a swapových obchodů. 
 
 
O skupin ě AKCENTA: 
Skupinu AKCENTA tvoří tři samostatné společnosti: AKCENTA CZ, a.s., obchodník s devizami, AKCENTA 
ENERGIE, a.s., obchodník s elektrickou energií, a AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo. Skupina působí 
na středoevropském trhu v oblasti obchodování s devizami, obchodování s energií a poskytování 
bankovních služeb, vkladů a úvěrů. 
 
 
 
 
 
 
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 
nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu 


