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Jsme fialoví
Skupina Axiory a její evropská část Axiory Europe poskytují zákazníkům po celém světě inovativní 

brokerské služby, které jsou podpořené společností Purple Technology s.r.o.. Naše vize je překonávat 

zaběhlé principy ve finančním odvětví a přicházet s myšlenkami, které bortí zavedený status quo.

MISSION  Jako jedna z mála brokerských 

společností nepocházíme  

z finančního světa, ale ze světa technologií 

a psychologie. A z těchto oblastí se snažíme 

přinášet ty nejdůležitější poznatky a přístupy, 

abychom tak mohli našim zákazníkům přinášet 

co největší prospěch.

Naším cílem není být brokerskou společností 

pro každého, ale dát těm, kteří mají zájem, 

možnost s námi růst a využívat řešení, které na 

trh přinášíme.

Naší silnou stránkou je vytváření komplexních 

produktů, které jsou navíc pro koncového 

uživatele přínosné a zároveň jednoduché. 

Rádi překonáváme zaběhlé principy a to nám 

i zákazníkům přináší nové možnosti. Tohle pro 

nás znamená být fialový. Jdete do toho s námi?

David Kašper

spoluzakladatel finanční skupiny Axiory

CEO Purple Technology s.r.o.
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Náš příběh
Seznamte se s historií skupiny Axiory a 
poznejte klíčové osobnosti v rámci Axiory 
Europe. Už 7 let píšeme náš fialový příběh.

Produkty
Zjistěte, co Axiory Europe nabízí právě vám. 
Naše komplexní řešení a napojení na trh je 
vhodné pro široké spektrum obchodníků.

Klientská zóna
Všechny klíčové prvky našich řešení si 
vytváříme ve vlastní režii. Podívejte se, co umí 
například naše klientská zóna.

Naši klienti
Naše řešení používají profesionální obchodníci 
po celém světě. Přečtěte si, co o nás říkají ti 
nejznámější. 
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Náš příběh
Nepřicházíme ze zkostnatělého světa velkých finančních korporací. 
Jsme vizionáři, inovátoři a přinášíme do světa finančních trhů změnu, 
která je tak trochu fialová.
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RCS   Christoforos Theodosiou je 

CEO společnosti R Capital 

Solutions Ltd. a pracuje ve finanční branži od 

roku 2007. Od roku 2011 působil jako CFO  

v JFX.com a jako CEO společnosti Leverate. 

Díky tomu má velké zkušenosti jak z obchodního, 

tak z technologického prostředí.

AXIORY
David Kašper, Jakub Nytra a 

Filip Řehoř  jsou 

spoluzakladatelé skupiny Axiory, ale i Purple 

Technology s.r.o., která je hlavní technologický  

a outsourcingový partner celé skupiny.  

Ve finančním odvětví začali působit v roce 2007 

a od roku 2011 stojí za rozvojem skupiny Axiory.

BEZPEČNOST
Klientské vklady jsou 

drženy u české bankovní 

skupiny PPF na tzv. „segregovaných účtech”, což 

znamená, že jsou zcela odděleny od firemních 

prostředků společnosti. Stejně tak pokud klient 

využívá obchodní systém od poskytovatelů 

strategií, Axiory Europe zajišťuje, že poskytovatel 

strategií ani nikdo jiný nemá přístup k jeho 

penězům. Navíc jako regulovaný obchodník s 

cennými papíry spadá pod garanční fond vztahu-

jící se k pojištění vkladů.

Finanční společnost

2007
Zakladatelé skupiny Axiory realizují první 

projekt na finančních trzích.

2009 Pracují na projektu, který propojuje 
obchodníky a investory.

2011Vzníká brand Axiory, který navazuje na 
předchozí projekty zakladatelů.

2012 Platforma MultiTrader se pod hlavičkou 
Axiory rozšiřuje po celém světě.

2013

2014 Vzniká Axiory Europe s licencí k 
poskytování služeb po celé Evropské unii.

2015

Vzniká Axiory Global Ltd. – regulovaná společnost 
IFSC s bankovními účty v EU.

Axiory působí na několika kontinentech a 
přináší nová technická vylepšení.

REGULACE
Axiory Europe je projekt, 

ve kterém dvě inovativní 

společnosti Purple Technology s.r.o. a Axiory 

Global Ltd., spojily síly  

s R Capital Solutions Ltd., investiční společností s 

licencí v EU, která je oprávněna k přijímání a 

předávání objednávek a také ke správě majetku 

pro všechny finanční instrumenty. Společnost 

má povolení poskytovat investiční služby v rámci 

celé Evropské unie, a je tedy zapsána u místních 

regulátorů jako FCA, ČNB, NBS, BaFIN a další.

Hlavní představitelé



Business strategie
Naše řešení tvoříme pro tradery, kteří vědí, co chtějí, a kteří mají větší ambice, 
než jen samotné obchodování. My jim pomáháme tyto cíle plnit.
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JEDINEČNOST
Dopředu nás žene především 

vědomí, že jsme schopni pro 

naše klienty vytvořit prostředí, které konkuruje klasickým 

fondovým řešením. Spojujeme technologické prvky  

s regulovaným prostředím tak, aby měl trader co nejvíce 

možností a co největší flexibilitu. A aby pak investor měl 

naopak snadný přehled, vklady v bezpečí a svůj kapitál 

neustále k dispozici. Naším řešením posouváme systém 

na novou emergenční úroveň. A přesně v tom jsme jiní 

a revoluční.

NÁŠ PŘÍSTUP
Máme chuť neustále ino-

vovat, neustále chceme 

být blízko našim zákazníkům a naslouchat jim. 

Čerpáme inspiraci od lidí, s nimiž se potkáváme, 

a proměňujeme tyto myšlenky v realné produk-

ty a řešení.

Skupina Axiory působí na několika kontinentech 

a na každém trhu má trochu odlišnou 

business strategii. Vychází to z empatického a 

empirického chápaní trhu a jeho potřeb. Jsme 

si vědomi toho, že zákazník v Evropě má jiné 

potřeby než zákazník v Japonsku.

Budujeme globální značku, která stojí na 

moderním leadership a management přístupu. 

Uznáváme svobodu člověka a věříme, že pokud 

je naše společnost postavena na správných 

filozofických principech, pak máme možnost 

měnit celé odvětví a barvit jej na fialovo.

Náhrada Hedge Fondu



Napojení na trh
Abychom mohli našim zákazníkům poskytnout individuální přístup, jsme 
napojeni na několik různých poskytovatelů likvidity.

STP DMA
Jsme STP broker s možností 

přímého přístupu na mezib-

ankovní trh a rychlého burzovního napojení pro 

manuální i algoritmické obchodování. To, že ne-

jsme market-maker,  vychází už z povahy naší 

licence – příkazy jsou posílány přímo do trhu, 

neboť licence zakazuje vyplňovat příkazy proti 

našim klientům.

Našim klientům jsme podle obchodního stylu 

a instrumentů, které obchodují, schopni nabíd-

nout různé možnosti vypořádání. Máme přímé 

napojení na banku, agregujeme likviditu od 

top 15 bank na světě a jsme schopni přes naše 

partnery exekuovat až 35 000 instrumentů, ať 

už burzovního nebo OTC charakteru. Pro pro-

fesionální zákazníky dále kromě standardní pro-

duktové nabídky poskytujeme i možnost napo-

jení na FIX protocol a další individuální technické 

řešení, které profesionální obchodník požaduje.

Obchodníkům nabízíme také různé typy 

obchodních účtů bez jakýchkoliv omezení 

obchodování. U nás můžete obchodovat 

například dlouhodobé strategie, scalping meto-

dy, ale klidně i HFT trading systémy.
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Produkty
Nabídka Axiory Europe je pestrá díky inovacím od Purple Technology. 
Tři hlavní produkty naleznete níže, další pak na webových stránkách.

METATRADER 4

Nabízíme nejpoužívanější 

obchodní platformu, která 

je velice oblíbená díky jed-

noduchému ovládání, ja-

zykové dostupnosti a MQL 

jazyku pro automatizované 

obchodování. My ji však 

rozšiřujeme o další možnos-

ti, které ocení především 

poskytovatelé strategií.

MYAXIORY

Klientská zóna, která byla 

vyvinuta exkluzivně pro 

Axiory a slouží ke všem 

důležitým operacím, jako 

jsou založení dodatečného 

obchodního účtu, žádost 

o vklad, výběr a nebo změna 

osobních či bankovních úda-

jů. Mimo to vám dokáže vy-

kreslit obchodní výsledky do 

přehledných grafů.

MONEY MANAGER

Axiory Europe je unikátní 

v řešení pro poskytovatele 

strategií, které je považováno 

za nejkomplexnější na světě. 

Tímto řešením je Axiory Eu-

rope schopné konkurovat 

„hedge fond strukturám”, 

a přináší tak nový rozměr do 

kolektivního investování.

Pokud chcete měnit status quo, musíte dbát na 
každý detail a být empatický k zákazníkům.



1110 Klientská zóna
Klientská zóna byla vytvořena přímo pro skupinu Axiory tak, aby splňovala 
požadavky jak obchodníků, tak hlavně investorů do obchodních strategií.

MYAXIORY
MyAxiory je takové malé 

internetové bankovnictví, kde 

klient vidí přehled o svých účtech, provádí 

vklady, převody mezi účty a nebo výběry.  

Naším cílem bylo vyvinout klientskou zónu tak, 

aby byla snadno srozumitelná pro investora, který 

chce mít přehled o svých účtech hned na úvodní 

obrazovce a chce vidět obchodní výsledky, které 

jsou graficky přehledně znázorněny v grafech.

Pro tradery má zóna tu výhodu, že si v ní 

můžou jednoduše požádat o další účty 

a své obchodování mohou vidět v grafické 

podobě. Součástí klientské zóny je i možnost 

vyplnění bankovních údajů pro jednoduché 

vybírání klientských prostředků či změnu 

osobních údajů.

Klientům jsme také připravili SMS a email 

notifikace, které si může nastavit jak investor, 

tak trader, a mít tak pod kontrolou svůj obchodní 

účet. Nemusí tak neustále kontrolovat vývoj 

investice a jen v případě důležitého pohybu na 

jeho účtu jej systém informuje.

H2H
BÝT VÝJIMEČNÝ

Inovace

Naše značka je postavena 

na chuti inovovat, nespoko-

jit se s aktuálním řešením 

a také na nezkrotné tou-

ze mít pro našeho zákazní-

ka to nejlepší řešení na trhu. 

Rádi přicházíme s novinkami, 

které jsou jiné, originální a us-

nadňují všem stranám práci.

CHÁPAT POTŘEBY

Empatie

Podnikání je o pochopení 

obou stran, a ne o nátlaku. 

Proto naše zákazníky bereme 

jako lidi, kteří mají své potře-

by, touhy, obavy a sny. Nejde 

je splnit vždy, ale my děláme 

vše pro to, abychom vyšli 

vstříc jejich nápadům.

UVNITŘ KOMPLEXNÍ

Jednoduchost

Snažíme se věci nekompli- 

kovat. I když uvnitř jsou naše 

systémy robustní, komplex-

ní a obsáhlé, tak rozhraní pro  

zákazníka musí být jed-

nodu-ché a funkční. Nepo-

trpíme si na složitosti, ale spíše 

na funkčnost.

Věříme, že inovativní a empatický přístup 

k podnikání může způsobit změnu pravidel hry.

Human to Human = nezapomínáme, že jsme lidi



Naši klienti
Skupina Axiory spolupracuje s desítkami profesionálních obchodníků 
po celém světě a tvoří jim individuální řešení na míru.
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ODHODLÁNÍ ”Axiory má schopnost 

transformovat problémy 

v příležitosti a příležitosti následně do řešení.  

Má přímá zkušenost s Axiory týmem byla velmi 

pozitivní, když jsme společně tvořili “přemostění” 

mezi dvěma různými platformami, což by s 

jinými business partnery představovalo mnoho 

potíží. Není to otázka technické schopnosti, ale 

odhodlání a detailního přístupu. “

VÍCE MOŽNOSTÍ ”Našim klientům jsme  

v rámci Axiory Money 

Manager solution umožnili využít stejnou algo-

ritmickou strategii, kterou využíváme pro privát-

ní Hedge Fond. Navíc díky flexibilitě tohoto 

řešení můžeme klientům nabídnout více typů 

strategií, a tak cílit na různé typy investorů. Axio-

ry koncept je ve finanční branži opravdu jedi-

nečný a je jen otázka času, kdy se Axiory stane 

jedničkou mezi brokery ve světovém měřítku.“

Andrea Unger
CEO of Unger Trading S.r.l.

Quadron Capital Ltd.
Quantitative algorithmic trading firm
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SETKÁNÍ S CEO
Díky spolupráci s Axiory Europe máte možnost využívat 

stejné nástroje pro poskytování obchodních strategií, jako 

využívají ti nejlepší obchodníci. Pokud máte business model mezinárodního 

charakteru a pošlete nám váš stručný business plán, zajistíme vám setkání přímo 

se CEO a zakladatelem Axiory.

Přidej se k nejlepším



Otevření účtu
Během několika kroků si můžete zřídit obchodní účet 
a na vlastní kůži si vyzkoušet naši platformu a exekuci.

ČTYŘI KROKY  Díky přívětivému formuláři a mobilní aplikaci Axiscanner 

pro skenování potřebných dokumentů si u Axiory Europe  

můžete otevřít účet během několika minut. Svůj vklad můžete poslat přes kreditní 

kartu nebo do jedné z našich partnerských bank. Během několika hodin tak můžete 

začít obchodovat.
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První krok?
Každá cesta začíná prvním krokem. Rádi vás na té vaší cestě 
provedeme a ukážeme vám, jak vidíme svět fialově.

Contact us:

support@axiory.eu
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ZAČNĚTE DNES

Velmi rádi s vámi budeme konzultovat vaše přání a potřeby. Pro běžné dotazy 

je tady klientská podpora, která vám pomůže s čímkoliv, co budete potřebovat. 

Chcete-li konzultovat business spolupráci, budou se vám věnovat členové našeho obchodního týmu.
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Axiory Europe je brokerská značka vlastněná a 
provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., 
Markou Botsari 3, 3040 Limassol licencovanou 
kyperskou investiční společností regulovanou 
CySEC, číslo licence: 246/14.

Obchodování na devizovém trhu s marží (CFD nebo 
Forex) obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné 
pro všechny investory.


