
Profil společnosti 
Minority Investments a.s.

O nás
—
 › Zaměřujeme se na investice do minoritních podílů v českých firmách 

s tradicí a potenciálem dalšího rozvoje.

 › lnvestujeme do minoritních podílů v nemovitostech.

 › Přispíváme k rozvoji českého trhu v oblasti minoritních podílů. 
V České republice má tato forma investování velký potenciál 
a v zahraničí již léta funguje.

 › V západní Evropě tvoří investice do minoritních podílů až 17 % všech 
obchodů, tedy témeř celou pětinu. Na americkém trhu pak 13 %, což je 
více než desetina obchodů.

Náš profil
——
 › Máme silné finanční zázemí.

 › Orientujeme se na dlouhodobé investice a partnerství.

 › Podporujeme investice do technologií, automatizace, robotizace 
a do finalizace produktu s přidanou hodnotou.

 › Podporujeme rozvoj znalostní ekonomiky.

 › Naším cílem je maximalizovat ekonomický potenciál společností 
a zhodnocovat je.

 › Za všemi našimi investicemi jsou příběhy sdílených hodnot.

 › Poskytujeme trhu s minoritními podíly dodatečnou likviditu.

Proč investujeme  
do českých společností?
——
 › Chceme navázat na historii a tradici českých firem  

a nadále rozvíjet jejich potenciál.

 › Věříme v rozvoj české ekonomiky a přibližování k západním trhům.

 › Vážíme si poctivé práce talentovaných podnikatelů a jejich řídících týmů 
při realizaci ambiciózních projektů.

 › Velkým bohatstvím českých firem jsou kvalifikovaní odborníci 
a profesionálové. Díky nim mohou podniky růst.

“Zúročujeme naše zkušenosti  
     z rodinných podniků i mezinárodních společností.”——————



Investiční zameření
——
 › lnvestujeme vlastní kapitál v dlouhodobém horizontu a máme 

nastavenou mnoholetou multigenerační investiční strategii. Společnosti, 
do kterých vstupujeme, se snažíme revitalizovat a jsme připraveni do 
nich vložit další zdroje, které slouží k nutnému rozvoji. Vystupujeme 
jako kvalifi kovaný akcionář a zodpovědný investor, který disponuje jak 
fi nančním kapitálem, tak kvalifi kovanými odborníky.

 › Nabízíme know-how a energii hlavně ve fi nanční a obchodní činnosti, 
avšak nezasahujeme do provozního řízení společnosti, které je v gesci 
zvoleného managementu. Zároveň klademe důraz na asset management 
a tím na maximalizaci hodnoty každého aktiva. Sledujeme trendy v oborech, 
na které se zameřujeme. Rozumíme rodinným fi rmám a jejich specifi kům. 
Aplikujeme moderní fi nanční řízení a kontrolní mechanismy.

 › Respektujeme majoritního vlastníka a management, 
podporujeme dobré vztahy mezi spoluvlastníky.

Aktivní management investic
——
 › V rámci jednotlivých společností budujeme proaktivní a pozitivní přístup 

s důrazem na dobré vztahy mezi spoluvlastníky.

 › Aplikujeme moderní a funkční stanovy společnosti, které jasně 
a srozumitelně nastavují pravidla mezi spoluvlastníky.

 › Společnosti podpoříme jak fi nančním kapitálem, tak odbornými 
znalostmi a unikátním know-how, získaným mnohaletými zkušenostmi.

 › Vždy dbáme na férový a lidský přístup.

“lnvestujeme do společností, 
             ve kterých vidíme růstový potenciál.”

Naše strategie
——
 › U společností, do kterých vstupujeme, podporujeme investice do 

lidského kapitálu, kultury fi rmy, technologií, automatizace, robotizace 
a budování know-how.

 › Potenciál spatřujeme v různých podnikatelských oborech napříč všemi 
regiony České republiky. Realizovali jsme obchody v oblasti strojírenství, 
zemědělství a v obchodních společnostech. 

 › lnvestujeme do minoritních podílů v rozmezí od 10 do 50 procent.

 › lnvestujeme i do minoritních podílů v českých společnostech 
vlastněných zahraničními majiteli.

 › lnvestujeme do podílů v nemovitostech - v segmentech rezidenčního 
bydlení, kancelářských nemovitostí, průmyslových objektů, hotelů, 
dalších komerčních nemovitostí a pozemků.

———


