
NEZMEŠKEJTE NAŠE BEZVA IPO!
Vstupujeme na pražskou burzu

PROČ INVESTOVAT DO NAŠICH BEZVA AKCIÍ? KDY, JAK A KDE AKCIE NAKOUPIT?

Jsme druhý největší e-shop s vlasovou kosmetikou v ČR

s dlouhodobě vysokým hodnocení spokojenosti zákazníků.

Jsme dlouhodobě zisková společnost,

která si zakládá na finanční nezávislosti a kapitálové síle.

Rosteme na tržbách v průměru o 24,5 % ročně

a hodláme do roku 2026 vyrůst až na 1,3 mld. Kč.

Operujeme již na 3 evropských trzích (Česko, Slovensko, Maďarsko)

a hodláme se do 5 let rozšířit na více než 10 evropských trhů.

Vlasová kosmetika je konzervativní spotřebitelské odvětví 

stojící na potřebě líbit se, a to nehledě na ekonomickou situaci.
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Založení účtu u obchodníka s cennými papíry

Pro nákupy a prodeje akcií na trhu PX Start je potřeba mít obchodní účet u některého z členů 

burzy, který obchod provede podle vašich pokynů. Např. u Fio banky nebo Patria Finance.

Nově nabízené akcie

Přes makléře či online obchodní platformu ůžete nakoupit naše akcie během období veřejné 

nabídky, která se spustí ve středu 18. srpna od 10 hodin a bude trvat do 1. září do 12 hodin, 

a to na trhu PX START Burzy cenných papírů Praha.

Parametry veřejné nabídky

Nabízeno je veřejnou nabídkou až 30 % našich akcií, a to v cenovém rozpětí 490 až 630 Kč

za 1 akcii. Minimální investice je 40 ks akcií, tzv. 1 lot. V nominálním vyjádření se tak jedná 

o minimální investici 19.600 až 25.200 Kč.
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Následné obchodování

Naše akcie pak od 7. září můžete nakupovat či prodávat na trhu PX START 

či na české burze RM-SYSTÉM, a to každý den během obchodních hodin.

Poradce transakce

Veškeré a úplné informace o investici 
naleznete na bezvavlasy.cz/pro-investory.

Tato Prezentace byla připravena společností Bezvavlasy a.s. (dále jen „Společnost“). Společnost připravila Prezentaci dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nelze však poskytnout žádné záruky nebo prohlášení ohledně komplexnosti nebo spolehlivosti informací obsažených v této Prezentaci. 

Tato Prezentace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií Společnosti. Veřejná nabídka akcií se v České republice provádí výlučně na základě prospektu, který bude v případě jeho schválení k dispozici na internetových stránkách Společnosti.

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/40/271494-bezvavlasy-se-chystaji-na-prazskou-burzu-predstaveni-a-informace-o-ipo
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/5108090/jsou-pevne-ziskovi-a-rostou-krize-nekrize-ted-bezvavlasy-vstupuji-na-prazskou-burzu-chteji-na-dalsi-trhy-a-obratem-nad-miliardu.html
http://www.bezvavlasy.cz/pro-investory

