kdo jsme

Jsme ryze česká skupina zaměřující se na projekty, které mají vyšší smysl.
Naše aktivity rozvíjíme v České republice a postupně své podnikání
začínáme zaměřovat i na celosvětové trhy.

200+

20+

20

4

lidí

zemí světa

let zkušeností

odvětví

co děláme

služby

Financujeme a řídíme projekty ve čtyřech základních odvětvích: služby,
technologie, udržitelnost a životní styl. Tato odvětví se vzájemně ovlivňují
a těží ze synergických efektů. Stavíme je na společném pilíři, a tím jsou inovace.

technologie

udržitelnost

životní styl

member
of ette

Holding ette capital je tvořen společnostmi, které úzce spolupracují
a ve vzájemných synergiích tvoří jeden celek. Díky tomu trvale zvyšujeme
hodnotu skupiny.

zlepšujeme zdraví
a život lidí

eliminujeme
negativní dopady
na životní prostředí

vracíme
zpět společnosti

podporujeme
inovace a jejich
uplatnění

propojujeme lidi
a společné zájmy

chráníme před
rušivými vlivy
online světa

prosazujeme
lidskou slušnost

ocenění

Za inovativní přístup na poli udržitelnosti získaly společnosti skupiny ette
Cenu Olomouckého kraje za přínos pro životní prostředí nebo ocenění
Českých 100 Nejlepších.

kde nás
najdete
Katowice
Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Praha
Rybná 682/14
110 00 Staré Město,
Praha 1

Ostrava
Hrušovská 3203/13a
702 00 Moravská
Ostrava

naše vize

výzvy

D e m o g ra f i c k ý r ů s t , z m ě n a
životního stylu, rozvoj digitální
ekonomiky, zvyšující se poptávka
po energiích, stále vzácnější zdroje
a rostoucí znečištění.
To jsou aktuální výzvy celoplanetárního
rozměru, na které bude muset svět
reagovat.

vize

Svět zítřka tvoříme již dnes.
Rozhodli jsme se budoucnost
nepředvídat, ale tvořit ji.
Chceme vědět a ovlivnit, jak se
změní naše životy, společnost
a byznys.
Budoucnost vidíme v rozvoji projektů
a iniciativ, které nám umožní těmto výzvám
čelit.

hodnoty

Klíčovou roli v každém
našem
projektu hrají
zkušení a pracovití lidé a za
každým projektem stojí
příběh určující základní
hodnoty pro naši práci.
Financujeme a řídíme projekty, které
mají vyšší smysl a jejichž základem
jsou inovace a udržitelnost.

projekty
služby

vybrané projekty
skupiny ette
technologie

udržitelnost

životní styl

Colors of Finance
- odborná finanční konference

služby

Již tradiční setkání profesionálů z finančního světa
nabízí odborné přednášky a finanční veletrh. Zaměřuje
se také na networking a osobní rozvoj. Zároveň
podporuje rozvoj finanční gramotnosti, a to formou
speciálního programu pro školy.
největší nezávislá finanční konference v ČR
Konference se pyšní titulem největší nezávislá finanční
konference v ČR. Zároveň je jednou z největších networkingových
událostí v Moravskoslezském kraji.

2 000+

účastníků z řad
odborné i laické
veřejnosti

80

vystavovatelů
na veletrhu ﬁnančních
produktů

www.colors-of-finance.cz

služby

finette
- online nákup investičních příležitostí

Aplikace finette umožňuje uzavřené skupině
investorů správu jejich investic. V prostředí aplikace
lze rovněž objednat konkrétní investiční produkt
analogicky nákupům v e-shopu. Dochází tak k realizaci
obchodního vztahu napřímo, tedy bez účasti
zprostředkovatele konkrétní investiční příležitosti.
bezkonkurenční s exkluzivním přístupem
Jde o zcela paperless řešení bez nutnosti podpisu dokumentů,
aplikace tak v tomto odvětví nemá konkurenci. Přístup je umožněn
pouze na pozvánku.

www.finette.cz

holver
- služby pro finanční profesionály

služby

Významná broker poolová společnost holver dodává
služby, které přinášejí efektivitu a ochranu při výkonu
poradenské činnosti. Partnerům poskytuje pokročilé
online nástroje a dodává obchodní, administrativní
a legislativní podporu v takové formě, která zbytečně
neobtěžuje, ale pomáhá.
ojedinělý přístup
Osobní přístup, na kterém společnost staví své hodnoty, dává
vzniknout dlouhodobým obchodním vztahům a klade důraz na
svobodu podnikání.

300

produktů

350 +

zprostředkovatelů

www.holver.cz

Talkey
- řešení pro bezpečnou komunikaci

technologie

Vyvinuli jsme řešení pro bezpečnou komunikaci,
ochranu citlivých informací a pro ochranu osobních
údajů z důvodu legislativních nařízení. End-to-end
nástroj pro šifrování komunikace mezi počítači i mobilními
zařízeními zajišťuje, aby e-maily, data a soubory byly
viditelné pouze pro odesílatele a příjemce.
unikátní vlastnosti
Pokročilé vlastnosti nástroje Talkey umožňují odesílateli například
kdykoliv odeslaný e-mail zničit nebo stanovit maximální počet
otevření, po kterém se e-mail zničí automaticky.

150 tis.

šifrovaných
e-mailů denně

15 mil.+

vygenerovaných veřejných
a privátních klíčů

www.talkey.com

trayto
- vývoj moderních IT technologií

technologie

Společnost trayto vyvíjí a inovuje technologické
a marketingové informační systémy a nástroje
pro e-commerce. Automatizací zpracování dat šetří
klientům čas a pomocí chytrých algoritmů a pokročilé
analytiky pomáhá zvyšovat tržby.
jednička na trhu
Jako jediní v Česku umí automaticky párovat data v reálném čase
z více různých zdrojů do libovolného datového výstupu.

1,2 mld.

přivedený obrat
klientům za rok

500 +

klientů
z e-commerce

notos power
- výroba energie z obnovitelných zdrojů
udržitelnost

R o z v í j í m e p ro j e k t y v ý s t a v b y a p ro v o z o v á n í
moderních a ekologicky šetrných větrných parků
z důvodu ubývajících primárních zdrojů energie. Naším
cílem je uspokojit zvyšující se poptávku po zelené energii
a zajistit bezpečné a kontinuální dodávky elektřiny.
smysluplné umístění
Větrné parky stavíme na místech, kde to dává smysl - v oblastech se
stabilním prouděním vzduchu. Oblasti identifikujeme na základě
dlouhodobých testovacích měření povětrnostních podmínek.

26 MW

instalovaný
výkon

11

větrných
elektráren

www.notospower.cz

Plastic Union
- recyklace plastového odpadu
udržitelnost

Plastic Union přináší ekologické inovace na poli
recyklace plastového odpadu ze žlutých kontejnerů.
Vyrábí plastový regranulát, který může bez ztráty kvality
nahradit ve výrobě suroviny primární a šetřit nejen životní
prostředí, ale také výrobní náklady. Skupina významně
ovlivňuje trh zpracování odpadních plastů a rozvíjí trh
s postconsumer recykláty.
unikátní technologie
Jako jediná v ČR zpracovává technologie Plastic Union vícedruhové
plasty, které je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály.
Výstupem tak je homogenizovaná drť a regranulát o čistotě až 99 %.

18 000

zpracovatelská
kapacita t/r

1 300

kamionů plastu
odkloněných
od skládek ročně

www.plasticunion.cz

ClineX
- produkty pro lepší zdraví
životní styl

Vyvíjíme léčiva a doplňky stravy ve vlastních
certiﬁkovaných laboratořích v ČR. Ve výzkumu se
zaměřujeme na detoxikaci organismu, odčervení
organismu a komplexně na lidské zdraví a kosmetiku.
speciální techniky
Vyvinuli jsme speciální farmaceutické techniky, které řeší špatnou
biologickou dostupnost mnoha účinných látek nebo zvyšují stabilitu
účinné složky v dávkové formě.

700+

produktů
v portfoliu

21

zemí světa, ve
kterých se prodávají
naše produkty

www.clinex.cz

CreditPortal
- nebankovní krátkodobé úvěrování
životní styl

Mladá dynamická společnost, která se řadí mezi
významné nebankovní poskytovatele krátkodobých
úvěrů. Jejím cílem je prostřednictvím široké produktové
nabídky zpřístupnit hotovostní i nehotovostní úvěry
co největšímu počtu spotřebitelů, s ohledem na jejich
přání a možnosti. Důraz klade na zodpovědný přístup
a informovanost.
jediná rychlá půjčka v hotovosti v ČR
Jako jediná úvěrová společnost v České republice nabízí možnost
zažádat si o půjčku online nebo po telefonu s následným vyzvednutím
hotovosti na jakémkoli ze 191 partnerských míst.

130 500

poskytnutých
úvěrů

34 000

unikátních
obsloužených klientů

www.creditportal.cz

rossban
- loterijní a zábavní průmysl
životní styl

O n l i n e m a r ke t i n g ová a z p ro s t ře d kova te l s k á
společnost rossban vznikla s cílem vést a inspirovat
uživatele k nejlepším dostupným službám v sektoru
loterijního a zábavního průmyslu.
detailní znalost trhu
Více než 10 let zkušeností a nadstandardní vztahy s předními
evropskými představiteli umožňují akvizice menších, avšak plně
fungujících zprostředkovatelských společností, a tím dosahování
diverzifikace portfolia produktů napříč Evropou.

10+

let
zkušeností

150

webových
stránek

www.rossban.com

info@ettecapital.com
www.ettecapital.com

