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Thein Private Equity SICAV,
podfond Industry
Fond Thein Private Equity SICAV, podfond Industry investuje do 100% či majoritních podílů ve společnostech
působících v oblasti průmyslu, konkrétně v těchto 3 hlavních pilířích: železniční průmysl, strojírenství v energetice 
a technologie pro zpracovatelský průmysl.

V rámci železničního průmyslu budují unikátní seskupení společností v oblasti výroby, ať už jde o společnosti vyrábějí-
cí různé komponenty, nebo o ty s vlastními produkty jako jsou tramvaje, lokomotivy apod.

Zajímají se o strojírenské firmy působící v energetice, od kompetencí těžkého strojírenství, přes kompletní dodávky
zařízení a systémů do tepláren, až po komponenty pro navazující odvětví, zejména pro petrochemický průmysl.

Také hledají příležitosti v oblasti chemického a potravinářského strojírenství, kde mají již dnes skvělé reference
v portfoliových společnostech. Dále rozvíjí vodíkový pohon (fuel cell) a také využití vodíku v energetice.

Tomáš Budník
Partner, Zakladatel

Stavíme na inovacích, tradici, rodinných hodnotách a v takovém duchu 
budujeme naše portfolio. Vytváříme silnou průmyslovou skupinu, s cílem 

podpořit digitální transformace a využívání nových technologií ve strojírenském 
průmyslu. Zákazníkům přinášíme experty, zkušenosti a silnou synergii 

stabilních a prověřených průmyslových firem. Pomáháme společnostem, které 
mají potenciál a investorům nabízíme investici do budoucnosti.

“



Cílový výnos
10 % p.a.

Investiční horizont
7 let

Zaměření fondu
Strojírenství, energetika, chemický
a zpracovatelský průmysl

Typ fondu
Fond kvalifikovaných investorů

Měna
CZK

Minimální investice
1 000 000 Kč

Vstupní poplatek
2,5 %

Frekvence oceňování
Kvartální

Výkonnostní odměna
0 %

Tomáš Budník
Partner, Zakladatel
Tomáš Budník je zkušený manažer a zakladatel 
skupiny Thein, jež se zaměřuje na oblast průmys-
lu a digitalizace. Prostřednictvím skupiny rozvíjí 
a hledá inovační příležitosti, staví na preciznosti, 
expertíze a tradici rodinných firem, s cílem udržet 
české know-how v českých rukách. Určuje 
strategii fondu a rozvíjí vztahy s investory. Před 
založením skupiny působil na vysokých manažer-
ských pozicích v předních telekomunikačních 
společnostech a velkých korporacích jako GTS, 
O2 či PPF.

Michal Brijar
Výkonný ředitel Thein Industry
Michal Brijar je výkonným ředitelem společnosti 
Thein Industry. Spoluurčuje strategii firmy
a řídí interní procesy. Stará se o řízení portfolia 
společností napříč celou skupinou. Dříve působil 
na manažerských pozicích společností Asseco 
Central Europe, MallGroup, EY, Deloitte Czech Re-
public a ve společnostech TRW a GHE HAPPICH 
CZ, kde získal zkušenosti s výrobními procesy.

Filip Budník
Investiční ředitel Thein Industry
Filip Budník působí ve skupině Thein Industry od 
samého začátku. Vyhledává investiční příležitosti, 
stojí v čele investičního procesu a vede veškeré 
nové akvizice společností. Určuje strategii
a stará se o řízení portfolia společností. Zaměřuje 
se na vytváření vzájemných synergií ve strojíren-
ské skupině. Dříve působil na manažerských
a projektových pozicích ve společnostech 
B4COM, PBB či Itelligence.

Poplatek za správu
2 %

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete 
jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského 
vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních 

nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí 
měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve 

statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.


