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GEVORKYAN je rodinná společnost založená v roce 1996 zaměřující se na výrobu kovových
součástek inovativními metodami práškové metalurgie, spékání a vstřikování kovů.

GEVORKYAN

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.

Zdroj: Gevorkyan, Versute Investments, BH Securities

100+ zákazníků

ve 30+ zemích

~ 145

zaměstnanců

48+ mil. EUR

Tržby 2020

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.

1 2 3 4 5



Zdroj: Gevorkyan, Versute Investments, BH Securities,  Kurz EUR/CZK = 26,444

Od roku 2010 společnost GEVORKYAN navýšila své tržby z hodnoty 4,7 mil. EUR na 
více než 48 mil. EUR v roce 2020, přičemž EBITDA marže v roce 2020 činila 26 %.
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Komentář

Od roku 2010 společnost GEVORKYAN

navýšila své tržby z hodnoty 4,7 mil. EUR

na více než 48 mil. EUR (cca 1,275 mld.

Kč) v roce 2020. Od roku 2016 do roku

2020 tržby společnosti rostly tempem

CAGR 18,67 %.

EBITDA společnosti v roce 2020 dosáhla

hodnoty 12,5 mil. EUR (cca 330 mil. Kč)

při EBITDA marži přibližně 26 %. Mezi

roky 2016 a 2020 rostla EBITDA tempem

CAGR 22,85 %, přičemž průměrná

EBITDA marže činila ve stejném období

přibližně 24 %.

Společnost by do budoucna měla

pokračovat v růstu díky spolupráci se

zákazníky a pozici vývojového

dodavatele, což bude podporovat

rostoucí odbyt až do roku 2030.

Finanční výkonnost společnosti GEVORKYAN

Čistý zisk v roce 2020 dosáhl 3,7 mil.

EUR, což představuje oproti roku 2019

meziroční změnu na úrovni 40 %.

1 2 3 4 5



Zdroj: Gevorkyan, Versute Investments, BH Securities

Ukázka výrobků, vybrané reference zákazníků a ocenění společnosti v soutěžích

Ukázka výrobků

Vybrané reference zákazníků

Ocenění společností v soutěžích

ČESKÁ ZBROJOVKA

JUNGHEINRICH KOMATSU
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Rychle a stabilně 

rostoucí společnost

• Od roku 2016 do roku 2020 

tržby společnosti rostly 

tempem CAGR 18,67 %;

• V roce 2020 tržby 

společnosti činily více než 

48 mil. EUR;

• Podobně rychlý růst je 

očekáván i do budoucna;

Velmi profitabilní 

společnost

• EBITDA společnosti mezi 

roky 2016 a 2020 rostla 

tempem CAGR 22,85 %;

• Průměrná EBITDA marže 

byla ve stejném období 

přibližně 24 %;

• Společnost je sektorově 

nadprůměrně profitabilní;

Unikátní know-how

a R&D oddělení

• Společnost disponuje 

unikátním know-how;

• Rovněž disponuje vlastním 

R&D oddělením, kde pracuje 

cca 10 % zaměstnanců;

• GEVORKYAN má také 

vlastní výrobnu nástrojů a 

laboratoř;

Diverzifikované 

portfolio zákazníků

• Společnost má více jak 100 

zákazníků ve více než 30 

zemích světa, přičemž 

zákazníci jsou skvěle 

odvětvově diverzifikovaní;

• Společnost je pro zákazníky 

vývojovým dodavatelem a 

prošla 650 audity zákazníků;

Výkon společnosti 

je akcelerován krizí

• Technologie společnosti 

zajišťuje efektivnější a méně 

nákladnou výrobu při 

zachování vysoké kvality;

• Krize nutí manažery nákupu 

hledat levnější dodavatele s 

alternativními technologiemi 

jako je prášková metalurgie;

Výroba šetrná k 

životnímu prostředí

• Technologie společnosti jsou 

prakticky bezodpadové;

• Celý výrobní proces je 

energeticky efektivní, 

nízkoemisní a šetří suroviny;

• Na výrobu je využívána 

energie vyrobená z 

obnovitelných zdrojů;

Vysoká míra 

automatizace, digitalizace

• Vlastní oddělení robotizace, 

automatizace (Industry 4.0);

• Velké investice v této oblasti 

- aktuálně 60 robotů;

• Počet zaměstnanců byl 

snížen na 147, což znamená 

velkou provozní úsporu 

oproti roku 2015 (190 zam.);

Rozsáhlá 

projektová pipeline

• Spolupráce se zákazníky a 

pozice vývojového dodavatele 

zajišťuje jistotu rostoucího 

odbytu až do r. 2030;

• Aktuálně probíhá přesun 

výroby švédského výrobce 

ložisek na Slovensko, což v 

následujících letech výrazně 

zvýší tržby společnosti;

Vlastnictví 

komplexní technologie

• V závodě se nachází 

technologie 4 odvětví 

práškové metalurgie - unikát;

• Vlastní výroba lisovacích 

nástrojů a forem a vlastní 

mechanické obrábění;

• To zaručuje komplexní 

služby pro zákazníky;

Divize Medical Care

• Tato divize má ve 

společnosti dlouholetou 

tradici;

• Společnost vyrábí díly pro 

speciální lékařská zařízení 

(velmi přesná ložiska, filtry, 

lékařské nástroje) nebo 

speciální ochranné masky.

Zdroj: Gevorkyan, Versute Investments, BH Securities, Kurz EUR/CZK = 26,444

Klíčové aspekty společnosti GEVORKYAN
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Zdroj: Gevorkyan, Versute Investments, BH Securities

Předběžné parametry IPO 2022 na trhu START společnosti GEVORKYAN

Vlastnická struktura před IPO

GEVORKYAN a.s.

BHS PE FundArtur Gevorkyan
JEREMIE Co-

Investment Fund

93 % 3,5 % 3,5 %

Předběžné parametry IPO 2022 na trhu START

Emitent GEVORKYAN a.s. (slovenská entita)

Free float
V budoucnu až 49 % podílu na 

společnosti

Hodnota free floatu při úpisu v roce 2022 

(*předběžná a orientační, v závislosti

na valuaci a výši prodaných podílů)

až 35 mil. EUR

až 860 mil. Kč

Akcie

Kombinace nových a stávajících 

akcií, přičemž výrazná majoritní část 

úpisu budou nové akcie/navyšování 

kapitálu

Předpokládaný termín Emise Květen/červen 2022

Poradci
Versute Investments (hlavní poradce), 

BH Securities, Havel & Partners

Struktura IPO
Velká majoritní část: růstový kapitál pro 

společnost;

Využití finančních prostředků

*Indikativní a širší parametry IPO, které budou později upřesněny.

Snížení celkového 

zadlužení

Rozvojové investice / kap. 

výdaje (CapEx)
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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 s náležitou pečlivostí a pozorností. 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 je vydán společnostmi 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.

Zdroj: Versute Investments, BH Securities 1 2 3 4 5


