
 
          





1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA

Vážení obchodní partneři, kolegové, akcionáři,

Představenstvo společnosti FIXUM a.s.

 

             
    
            
            
           
           
          


    
   


         
         


  






2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ JEDNOTKY

OBCHODNÍ JMÉNO:

SÍDLO:

IČ:

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

ZÁKLADNÍ JMĚNÍ SPOLEČNOSTI:

SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ:















 



3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

VALNÁ HROMADA: 

















PŘEDSTAVENSTVO

 

DOZORČÍ RADA

 

 



4. HISTORIE SPOLEČNOSTI FIXUM a.s.




           


 



5. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2020

SPRÁVNÍ STŘEDISKO:  





OBCHODNÍ PRACOVIŠTĚ (SMLUVNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ): 



























STATISTIKA 2020





















SPRAVOVANÉ PORTFOLIO







STRUKTURA RIZIK V OBLASTI POJIŠTĚNÍ













 



5. ÚDAJE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2020

ROZLOŽENÍ KMENE DLE POJIŠŤOVEN









































 



1.  IDENTIFIKACE OSOB

2.  UZAVŘENÉ SMLOUVY



3.  UZAVŘENÉ SMLOUVY

1.1.  Ovládaná osoba









1.2.  Ovládající osoba: 50 %









3.1.  Újma ze smluv a opatření



4.  ZÁVĚR



V Ostravě dne 17. 3. 2021

Ing. Milan Samek



6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

(DLE § 66a OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU)

 



7. ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI FIXUM a.s.



 





 



8. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY


          


            


          



 



9. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2020

 



 



 




