
Globálny dodávateľ a slovenský líder v metalurgii – spoločnosť 
Gevorkyan – sa konečne na burze zhlboka nadýchol a veria mu opäť 
už aj investori. Najnovšie to potvrdzuje fakt, že slovenský výrobca sa 
zaradil medzi elitu pražskej burzy, ktorú tvoria primárne české 
spoločnosti a giganti, ako je napríklad energetická skupina ČEZ.

Po zhruba polroku života slovenskej metalurgickej spoločnosti 
Gevorkyan na pražskej burze je tak zrejmé, že nováčik už má neisté 
kroky na burze za sebou. Navyše stihol v zaradení predbehnúť aj 
dlhoročného slovenského hráča českej burzy spoločnosť Tatry 
Mountain Resorts (TMR), ktorá spadá pod finančníkov z J&T.

V lige s najväčšími

Podľa vyjadrení Mareka Šubrta z českej investičnej spoločnosti 
Versute Investments, ktorá uvádzala firmu Gevorkyan na burzu, sa 
spoločnosť zaradila do bázy indexu pražskej burzy PX-Glob. Ako 
hovorí M. Šubrt pre TREND, ide o dôležitý míľnik, keďže slovenská 
firma, ktorá je aj technologickým lídrom v odbore práškovej 

metalurgie, najnovšie patrí k najväčším spoločnostiam pražskej burzy.

Index PX-Glob je súhrnným indexom Burzy cenných papierov v Prahe, 
pričom prvý výpočet tohto indexu sa zrealizoval už v roku 1994. Ide 
zároveň o cenový index, pričom dividendové výnosy sa v jeho výpočte 
nezohľadňujú

Spoločnosť Gevorkyan z obce Vlkanová dosiahla podľa trhovej 
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Spoločnosť Gevorkyan slovenského podnikateľa s arménskym 
pôvodom Artura Gevorkyana sa tak po svojom vstupe na burzu z 
júna minulého roku dostala medzi elitu tunajšieho regiónu 
prinajmenšom z pohľadu investorov a do skupiny s firmami, ako je 
energetický gigant ČEZ, finančný dom Erste Group Bank či Moneta
Money Bank. V indexe sú tiež spoločnosti Colt SK Group, Komerční 
banka alebo Pilulka Lekárne.



Gevorkyan svojou veľkosťou prekonal už aj iného slovenského hráča 
TMR, keď podľa trhovej kapitalizácie dosiahol hodnotu viac ako 3,9 
miliardy českých korún, čo je o necelých päť percent viac ako v 
prípade TMR. Vyšším cieľom Gevorkyana v tejto oblasti je už len 
zaradenie sa do bázy hlavného indexu pražskej burzy, naznačuje M. 
Šubrt.

Globálnemu dodávateľovi v oblasti metalurgie pomohlo, že zvýšil 
tržby aj v treťom štvrťroku a pripísal si výnosy aj v cenách akcií 
spoločnosti, čím sa firme z Vlkanovej pri Banskej Bystrici podarilo 
zastabilizovať a zastaviť pokles hodnoty akcií.

Potvrdzujú výsledky

Po rozhodnutí podnikateľa vstúpiť s firmou na burzu sa pomerne 
rýchlo stala indikátorom úspešnosti spoločnosti cena akcií. Od 
primárneho nákupu akcií, keď ich hodnota dosiahla viac ako 264 
českých korún [približne 10,7 eura – pozn. TRENDU] za kus, akcie 
medzičasom vo svojom minime 3. októbra stratili až pätnásť percent.

Nepomáhal ani fakt, že firma priebežne vykazovala rastúce tržby a 
zisky či informovala o pripravovaných investíciách do modernizácie a 
nových zariadení. Až v nedávnych týždňoch sa investori opäť 
prinavrátili k slovenskému nováčikovi pražskej burzy a akcie svoj 

prepad korigovali.

Dva za sebou nasledujúce pozitívne hospodárske výsledky za druhý a 
tretí kvartál korigovali prepady akcií a tie si oproti minimám zo 
začiatku októbra pripísali už viac ako 13 percent. Spoločnosť pritom 
cieli na splnenie stanoveného ročného plánu. Konkrétne tržby z 
predaja výrobkov a služieb dosiahli v treťom štvrťroku takmer 41 
miliónov eur a zisk EBITDA viac ako 12,3 milióna eur.



Dobrým výsledkom napomohlo, že v priebehu tretieho štvrťroka 
spoločnosť pokračovala v realizácii rozvojových plánov. Zamerala sa 
najnovšie na projekt tristotonového lisu, ktorý inštalovala vo fabrike, 
pričom len samotná príprava na umiestnenie lisu si vyžadovala 
investíciu vo výške takmer 170-tisíc eur.

Nemenej kľúčové pre ďalší rast firmy a stabilizovanie jej 
obchodovania na burze však budú ďalšie projekty a rozširovanie 
výrobných kapacít. Na to sa spoločnosť zaviazala aj využívať peniaze 
získané v rámci júnového IPO.

Nábor nových ľudí

Pozitívne pre akcionárov a investorov vyznievajú aj zásadnejšie 
zmeny a expanzia v rámci samotného podniku. Akciovka Gevorkyan 
momentálne robí nábor pracovníkov na obsluhu CNC lisov, pričom 
vzniknúť by mala až stovka pracovných miest.

Okrem nového lisu firma zmodernizovala aj svoje laboratórium a do 
výroby dokúpila a nainštalovala novú automatickú linku. Tá má slúžiť 
aj na triedenie výrobkov pre automotive zákazníkov. Podnik tiež 
ukončil prvú fázu prestavby skladu materiálu.

To všetko očividne pomáha zlepšiť budúce očakávania investorov, 
ktorí sa spoliehajú skôr na rast firmy do jej šírky, keď možno získa 
nových odberateľov, vstúpi na nový trh alebo začne vďaka investíciám 
konkurovať aj nadnárodným hráčom.

Zreálnenie týchto očakávaní by zrejme dokázalo preraziť trvalú 
medvediu náladu na pražskej burze, ktorá celý vlaňajší rok kopírovala 
celoeurópsku dobu temna a až nedávno zaznamenala opätovnú 
eufóriu investorov.


	Snímka 1
	Snímka 2
	Snímka 3

