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Upozornění

Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní účely. Minulá výkonnost

nezaručuje srovnatelný budoucí výkon.

Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením ani nabídkou, ani

neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Informace v tomto dokumentu nezakládají žádná práva ani povinnosti a mohou

se změnit bez upozornění. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti

investice v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem, vývojem podkladových instrumentů, likviditou a investičním horizontem a investor by

měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v

tomto dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí.

Tento dokument byl připraven podle nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně se v něm mohla objevit jistá nekonzistence nebo opomenutí. Proto je

doporučeno, aby se kdokoliv, kdo se chystá učinit investiční rozhodnutí ohledně jakýchkoliv emitentem v budoucnu vydaných cenných papírů,

řídil pouze podle informací vydaných prostřednictvím oficiální komunikace emitenta v souladu s právními předpisy, které jsou pro emitenta

závazné. GEVORKYAN, a.s., BH Securities a.s. a VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. neposkytují žádné garance či ujištění ať výslovné či

předpokládané.

Tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Tento dokument je vydán společnostmi GEVORKYAN, a.s., VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými

papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

Tento dokument je majetkem společností VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly

zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s.
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GEVORKYAN je rodinná společnost založená v roce 1996 zaměřující se na
výrobu kovových součástek inovativními metodami práškové metalurgie.

GEVORKYAN, a.s.

Vlkanová,

Slovensko

Představení společnosti

▪ Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je evropským 

lídrem v oblasti výroby kovových součástek pomocí práškové 

metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje 

jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.

100+ zákazníků

ve 30+ zemích

~ 149

zaměstnanců

53+ mil. EUR

Tržby 2021

Rodinný podnik

3. generace

▪ Součástky vyrobené společností mají široké využití – v automobilovém průmyslu, ropném 

průmyslu, v kompresorech, zahradních a zemědělských nářadích a strojích, bezpečnostních 

systémech, klimatizacích, medicíně, kosmetice, módním průmyslu apod.

▪ Společnost disponuje know-how, které tvoří základ pro vývoj jeho výrobků. Má nejen vlastní 

oddělení výzkumu a vývoje, ale také výrobnu nástrojů a vlastní laboratoř.

▪ Moderní a inovativní technologie zajišťují společnosti nižší výrobní náklady, hromadnou výrobu, 

variabilitu tvarů a rozměrů výrobků a menší dopad na životní prostředí.

▪ GEVORKYAN vyvíjí ročně více než 150 zcela nových výrobků. Každý měsíc vyrobí více než 5 

milionů dílů, přičemž v současnosti tvoří portfolio společnosti více než 2 000 různých typů dílů.

Zdroj: GEVORKYAN, Versute Investments 1 2 3 4 5 6



v tis. EUR Skutečnost Plán Změna/Rozdíl

GEVORKYAN, a.s. 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2022 Oproti 30.6.2021

Oproti plánu k 

30.6.2022

Tržby z prodeje výrobků a služeb 27 150 25 024 53 968 26 325 58 500 8,50% 3,13%

EBITDA 8 583 6 699 15 883 8 594 19 097 28,12% -0,13%

EBITDA marže 31,61% 26,77% 29,43% 32,65% 32,64% - -

Provozní zisk 4 316 3 743 7 682 4 195 9 322 15,31% 2,88%

Zisk před zdaněním (EBT) 3 335 2 593 3 372 2 254 5 009 28,62% 47,96%

Čistý dluh 48 116 60 156 70 582 - - -20,01% -

Shrnutí finančních výsledků společnosti GEVORKYAN za první polovinu roku 2022 a jejich srovnání se stejným obdobím minulého roku a finančním plánem

Tržby z prodeje výrobků a služeb EBITDA Zisk před zdaněním (EBT)
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Společnost je v souladu s plánem. V rámci pololetních finančních
výsledků meziročně vykázala 8,5% růst tržeb a 28,1% růst EBITDA.

V prvním pololetí roku 2022 společnost vykázala

tržby na úrovni 27,15 mil. EUR. V meziročním

srovnání se stejným obdobím předchozího roku to

znamená 8,5% růst a oproti plánu o růst o 3,13 %.

EBITDA v prvním pololetí 2022 činila 8,58 mil. EUR,

což v meziročním srovnání se stejným obdobím

předchozího roku znamená 28,1% růst. Oproti plánu

se EBITDAnijak výrazně neodchylovala.
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EBT byl v prvním pololetí 2022 vykázán na úrovni

3,34 mil. EUR. V meziročním srovnání se stejným

obdobím předchozího roku se jedná o 28,62% růst

a oproti plánu o růst o 47,96 %.
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Historické finanční výsledky a jejich plán v období 2017 – 2026
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Komentář

Převážná část výnosů z IPO ve výši cca 20 mil. EUR je a

bude využita na rozšíření výrobních kapacit, jejichž objem

společnost, s ohledem na extrémní poptávku po jejích

produktech, již zásadně omezoval v dalším rychlém růstu.

Cca 7,5 mil. EUR bude využito na snížení zadlužení.

Využití získaných výnosů v horizontu následujících 5 let

výrazně přispěje k více jak zdvojnásobení finanční

výkonnosti společnosti (viz graf vpravo).

Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou tedy ke konci roku

2022 očekávány na úrovni 58,5 mil. EUR a EBITDA na

úrovni 19,1 mil. EUR.

Společnost je aktuálně v souladu se svým finančním a

investičním plánem a předpokládá, že finanční výsledky ve

druhé polovině roku 2022 budou ještě více akcelerovány a

stanovený roční plán bude splněn. Stejný průběh

akcelerace finančních výsledků bylo možné vypozorovat z

tabulky na předchozím snímku i v roce 2021.

Co se týče investičních a rozvojových plánů

prezentovaných mj. v prospektu, tak jejich realizaci

společnost zahájila bezprostředně po úspěšném úpisu

svých akcií. Aktuální přehled jednotlivých projektů je

možné vidět na následujících stranách.

Společnost předpokládá, že splní stanovený finanční plán pro celý rok
2022, a tržby tak očekává na úrovni 58,5 mil. EUR a EBITDA19,1 mil. EUR.
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1
V současnosti je již spuštěný nový generátor dusíku. Společnost si tedy sama vyrábí dusík, a není tak závislá na jeho externích 

dodávkách. Zároveň společnost vzhledem k fixaci neovlivňuje ani zvyšování cen elektrické energie, ani zvyšování cen pohonných hmot. 

2
Přístavba nové výrobní haly je těsně před dokončením. Aktuálně se dokončuje její vnitřní část, přičemž intenzivní práce probíhají 

každý den.

3 Současně probíhá přestavba skladu materiálu.

4
Aktuálně je již v provozu nová MIM linka (vstřikové lisování kovů) využívaná na nové projekty. Také byl zakoupen automatický 

tvrdoměr.

5
Proběhla instalace lisu SACMI a jeho uvedení do výroby. Tento lis bude využíván na nové projekty. Zároveň proběhlo bagrování a 

betonování jámy, do které bude vložen 300 tunový lis. 

6 Společnost pomohla domovu důchodců ve Sliači, kterému darovala certifikované evakuační podložky pro případ požáru.

7
13.9. byla společnost součástí Inovačního dne konaného pod záštitou paní Brockové, státní tajemnice MZVEZ SR. Cílem inovačních dní je 

zviditelnit inovativní podniky. Společnost navštívilo vícero zahraničních diplomatů, akreditovaných na území SR a představitelé MZVEZ SR.

Společnost bezprostředně po úspěšném úpisu akcií zahájila realizaci
svých rozvojových plánů.Aktuálně se jedná o následující projekty.

Fotografie vztahující se k výše popsaným projektům a jejich popis je možné vidět na následujících stranách tohoto dokumentu

Zdroj: GEVORKYAN, Versute Investments 1 2 3 4 5 6



Spuštěný nový generátor dusíku, díky němuž si společnost sama vyrábí
dusík, a není tak závislá na jeho externích dodávkách.

Společnost tedy není závislá na externích dodávkách dusíku. 

Zároveň společnost vzhledem k fixaci neovlivňuje ani 

zvyšování cen elektrické energie.

Celkový pohled na generátor dusíku po jeho spuštění

Instalace generátoru dusíku
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Přístavba nové výrobní haly je těsně před dokončením. Aktuálně se
dokončuje její vnitřní část, přičemž intenzivní práce probíhají každý den.

Přístavba nové výrobní haly – pohled zvenku

Přístavba nové výrobní haly – pohled zevnitř
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Současně probíhá přestavba skladu materiálu.

Instalace nové střechy – sklad materiálu

Dokončená instalace boční stěny – sklad materiálu

Zdroj: GEVORKYAN, Versute Investments 1 2 3 4 5 6



Aktuálně je již v provozu nová MIM linka (vstřikové lisování kovů)
využívaná na nové projekty. Také byl zakoupen automatický tvrdoměr.

Nová MIM linka, která je již v provozu

Automatický tvrdoměr
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Instalace lisu SACMI a jeho uvedení do výroby. Zároveň proběhlo
bagrování a betonování jámy, do které bude vložen 300 tunový lis.

Spouštění lisu SACMI Instalace lisu SACMI

Hloubení a betonování jámy, do které bude vložen 300t lis 
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Inovační den, při kterém společnost navštívilo vícero zahraničních
diplomatů, akreditovaných na území SR a představitelů MZVEZ SR.

Delegace s panem Gevorkyanem ve výrobě

Zdroj: GEVORKYAN, Versute Investments 1 2 3 4 5 6

Delegace při prohlídce prostor společnosti, spojená 

s přednáškou o firemní kultuře

Přednáška pana Gevorkyana o společnosti v zasedací místnosti



Společnost pomohla domovu důchodců ve Sliači, kterému darovala
certifikované evakuační podložky pro případ požáru.

Nácvik – evakuační podložky pro případ požáru

Návštěva domova seniorů ve Sliači
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ludek.palata@versute.cz

Versute Investments s.r.o.

Legerova 578/70

120 00, Praha 2, Vinohrady

Česká republika

Luděk Palata

VERSUTE INVESTMENTS s.r.o.

Kontakt

Bohumil Pavlica

BH Securities a.s.

Kontakt

bohumil.pavlica@bhs.cz

BH Securities a.s.

Na Příkopě 848/6

110 00, Praha 1, Můstek

Česká republika

andrej.batovsky@gevorkyan.sk

GEVORKYAN, a.s.

Továrenská 504

Vlkanová 976 31

Slovenská republika

Andrej Bátovský

GEVORKYAN, a.s.

Kontakt

Viera Kolesárová

GEVORKYAN, a.s.

Kontakt

viera.kolesarova@gevorkyan.sk

GEVORKYAN, a.s.

Továrenská 504

Vlkanová 976 31

Slovenská republika

Kontakty
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