
INCORE CORPORATION
Ačkoli jsme ryze česká společnost, obchodujeme v zemích celé Evropy i v Asii. Kapitál našich investorů 
zhodnocujeme prostřednictvím projektů, které buď sami řídíme, nebo jsme přímo jejich vlastníky. Tyto 
projekty si pečlivě vybíráme tak, abychom vytvářeli pouze perspektivní partnerství s vysokým potenciálem 
do budoucna. Spektrum zaměření našich projektů je velmi široké – od obchodování s elektronikou na 
mezinárodní úrovni (jsme výhradním dodavatelem elektroniky pro velké obchodní řetězce v ČR a na 
Slovensku), přes budování sítě automyček, výrobu a prodej potravinových doplňků pro sportovce až po 
komplexní finanční poradenství. Pod záštitou Incore Corporation navíc vybíráme technologické startupy, 
které aspirují na globální cíle a do nich vkládáme naši důvěru spolu s částí vlastního kapitálu a vytváříme 
tak ucelenou diverzifikaci našich aktiv.



TRADING
iKiwi představuje náš základní pilíř mezi projekty. Na mezinárodní úrovni 
zajišťujeme maloobchodní i velkoobchodní prodej elektroniky takových 
značek jako Apple, Samsung nebo Xiaomi. Podařilo se nám získat 
exkluzivní smlouvy s významnými obchodními řetězci. Provozujeme i 
vlastní e-shop. iKiwi představuje spolehlivý, dlouhodobý a výnosný zdroj 
kapitálu.

AUTOMOTIVE
Náš projekt realizace výstavby a provozování stanic bezkontaktního mytí 
má za cíl vybudovat a provozovat síť 5 – 8 mycích center na území České 
republiky. Celý projekt je v souladu s novým trendem růstu zájmu široké 
motoristické veřejnosti o bezkontaktní mytí vozidel. Tento trend ve spojení 
s nízkými nároky na vlastní ekvitu pro nás tvoří investici s krátkodobým 
horizontem návratnosti a vysokým potenciálem zhodnocení.     

VÝVOJ KAPITÁLU A PODÍLY NA CELKOVÝCH AKTIVECH 
V JEDNOTLIVÝCH LETECH:

OČEKÁVANÝ VÝVOJ PRO ROK 2019:

FOOD SUPPLEMENT
V rámci našeho vlastního projektu Sandow Nutrition vyvíjíme a vyrábíme 
výživové doplňky pro sportovce. To vše za asistence profesionálních 
sportovců. Již nyní naše produkty exkluzivně dodáváme do 100 TOP 
fitness a naše ambice do budoucna jsou dostat se mezi TOP 5 produktů 
tohoto druhu v rámci ČR a do TOP 100 celosvětově.

REAL ESTATE
V tomto segmentu realizujeme investice do residenčních a obchodních 
prostor v Praze, které z pohledu vlastního kapitálu tvoří jednu 
z konzervativních a dlouhodobých složek našeho portfolia projektů.

VENTURE CAPITAL
Na základě vyhodnocení rizik našim analytickým týmem jsme se rozhodli 
pro vstup do rozvíjejících se firem s velkým potenciálem jako jejich 
finanční investoři.

ROK 2019

Trading 103 mil.
Automotive 12 mil.
Real Estate 8 mil.
Food Supplement 4 mil.
Venture Capital 5 mil.
Celkem 132 mil.

86 %9  % 3 %6 % 4 %

ROK 2015 Trading 20 mil.
Celkem 20 mil.

100%

ROK 2017

Trading 92 mil.
Automotive 3 mil.
Real Estate 8 mil.
Food Supplement 2 mil.
Celkem 105 mil.

87%3 % 2 %8 %

ROK 2016
Trading 58,5 mil.
Automotive 1,5 mil.
Celkem 60 mil.

97%3 %

ROK 2018

Trading 103 mil.
Automotive 12 mil.
Real Estate 8 mil.
Food Supplement 4 mil.
Venture Capital 5 mil.
Celkem 120 mil.

86 %9  % 3 %6 % 4 %

2015 2016 2017 2018 2019

20 mil. 60 mil. 105 mil. 120 mil. 132 mil.

Kumulativní vývoj 
spravovaného 
kapitálu.


