
 

 
Ve Vlkanové dne 7.6.2022 

Tisková zpráva k příležitosti zveřejnění objednávkové knihy 

Společnost GEVORKYAN, a.s. s potěšením oznamuje, že dosavadní průběh úpisu jejích akcií na trhu 
PX START pražské burzy probíhá dle předpokladů. Tak, jako tomu bylo u předchozích emisí na 
pražské burze, zadávají v první fázi objednávky zejména retailoví investoři. Aktuální výše objednávek 
ze strany těchto investorů dokazuje, že síla tohoto segmentu má rostoucí trend. Společnost 
GEVORKYAN, a.s. zároveň eviduje silný zájem ze strany institucionálních investorů, kteří indikují, že 
jejich participace proběhne ve druhém týdnu, kdy bude veřejně dostupná objednávková kniha. 

Nahlédnout do knihy objednávek bude možné od 10 hod 8.6.2022 do 12 hod 15.6.2022 (konec 
úpisu), a to na webové stránce: https://www.pxstart.cz/ 

Společnost by ráda tímto všem zájemcům o akcie poděkovala za projevenou důvěru. 

 

Upozornění 

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných 
papírů. Údaje zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení 
doporučujeme kontaktovat zástupce společností Versute Investments nebo BH Securities uvedené 
níže. Veřejná nabídka akcií v České republice probíhá na základě prospektu akcií vyhotoveného podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových 
stránkách společnosti Gevorkyan. 

 

Kontakty pro média 

Luděk Palata, Versute Investments s.r.o., +420 731 445 223, ludek.palata@versute.cz 

Společnost Versute Investments je investiční a poradenskou společností působící jako manažer private 
equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje rovněž vlastní kapitál a aktivně řídí 
portfoliové společnosti fondů. V současné době je manažerem (General Partnerem) fondu BHS Fund – 
II. Private Equity, investiční fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. – Podfondu BHS Private 
Equity Fund. Versute Investments je řádným členem Czech Private Equity & Venture Capital 
Association. 

Bohumil Pavlica, BH Securities a.s., +420 608 872 572, bohumil.pavlica@bhs.cz 

Společnost BH Securities je jeden z nejetablovanějších licencovaných obchodníků s cennými papíry 
v České republice a zároveň člen Burzy cenných papírů Praha. 
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