Investiční skupina Miton vlastní nově majoritní podíl ve
společnosti Golden Gate
Praha, 1.09. 2017 – Obchodní ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti Golden Gate CZ prodal svůj
akciový podíl ve firmě investiční skupině Miton. I nadále však zůstává na pozici obchodního ředitele a bude
se věnovat obchodu, rozvoji obchodní sítě firmy a přípravě nových projektů.
Skupina Miton stála u vzniku společnosti Golden Gate od samotného počátku. Firmu proto dokonale zná a
podporuje její rozvoj a strategii. Miton sdílí podobné hodnotové nastavení jako oba zakladatelé Pavel Ryba
a Pavel Kupka. Důležitým faktem je také to, že firma zůstává čistě v českých rukou. „Změnu vnímám
pozitivně. Golden Gate se mimořádně daří, nyní firma potřebuje silného partnera jakým je Miton, který
dostatečně využije potenciál společnosti a podpoří ji v jejím dalším růstu a vývoji,“ říká Vladimír Brůna,
předseda představenstva Golden Gate a zároveň dodává, že výrazné změny v chodu firmy a managementu
se nechystají.
Pavel Ryba působí v Golden Gate sedmým rokem. Postupně zastával různé pozice včetně ředitele a
předsedy představenstva. V poslední době trávil nejvíce času v roli majitele, akcionáře, obchodního ředitele,
komentátora, analytika a současně mediální tváře Golden Gate. „Nebylo dlouhodobě v mých silách plně
pracovat na všech frontách současně,“ vysvětluje Pavel Ryba. Nyní chce věnovat především rozvoji
obchodní sítě a potřebuje si uvolnit kapacitu na nový projekt v oblasti investic, který začal připravovat spolu
se stávajícími akcionáři Golden Gate.
„Jsem hrdý na to, čeho jsem s kolegy dosáhl. Výsledkem naší práce je 17 tisíc spokojených klientů a stovky
spolupracovníků v Čechách, na Moravě i na Slovensku,“ připomíná obchodní ředitel. „Náš nový projekt
naváže na Golden Gate a rozšíří našim klientům portfolio o další aktiva,“ těší se Pavel Ryba.
Vedení firmy by také rádo zavedlo novou akcionářskou politiku. Pavel Ryba spolu se skupinou Miton
poděkoval několika klíčovým spolupracovníkům za jejich skvělou letitou práci a společné úspěchy tím, že
mezi ně rozdělí v příštích letech část svého akciového podílu. Ke strategickým rozhodnutím společnosti
bude však i nadále potřeba 80 procent hlasu všech akcionářů.

Společnost Golden Gate založili v roce 2011 Pavel Ryba a Pavel Kupka. Dnes je Golden Gate lídrem
českého trhu s investičním zlatem a stříbrem. Jejím cílem je zpřístupnit investice do drahých kovů i drobným
střadatelům. V loňském roce zažila společnost nejúspěšnější rok ve své historii. Otevřela nové pobočky a
prodala investiční zlato a stříbro za 1,274 miliardy korun. Firma dále pokračuje v růstu, tržby za letošní první
pololetí meziročně vzrostly o 44 procent.
Skupina Miton stojí u počátků ambiciózních technologických nápadů, které spojují rychlost internetu s
životy lidí. Pomohli vybudovat přes 20 úspěšných společností a stále podporují nové. Mezi hlavní projekty
skupiny Miton patří například Slevomat, Rohlík.cz, Bonami, Skrz.cz, Twisto.cz, Glami a mnoho dalších firem.
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O společnosti GOLDEN GATE CZ a.s.
Společnost GOLDEN GATE CZ a.s. byla založena s cílem učinit investici do fyzického zlata a stříbra dostupnou široké
veřejnosti. V současné době je GOLDEN GATE CZ a.s. lídrem na trhu spoření do fyzického zlata a stříbra
v ČR. Svým klientům nabízí širokou škálu spořicích programů již od 500 Kč měsíčně, včetně spoření na důchod, spoření
pro děti a spoření k zajištění hypotečního úvěru. K 30. 6. 2017 přesáhla celková výše cílových částek spoření
uzavřených klienty společnosti částku 8,7 miliardy Kč.
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