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INVESTICE
do technologií, nemovitostí,

strojních zařízení a rozvoje včelařského průmyslu a společnosti

Projekt bude mít celkem pět části na sobě nezávislých, ale vzájemně
se podporujících, aby zajistily, jak výnosy, tak stabilitu celé �rmy a našich investic.

Odvětví včel
V současné době máme k dispozici cca 
200 včelstev, které během 3 let 
chceme rozšířit na 1500 produkčních 
včelstev. To znamená včela na med, vosk 
a propolis. Dále chceme mít 200-500 
včelstev chovných a prodejních, tak 
abychom byli schopni reagovat na 
případné včelí nemoci (mor včelího 
plodu, hniloba apod.).
Stanoviště proto budou záměrně 
umístěny na několika místech severní 
a jižní Moravy, tak abychom mohli 
reagovat na ochranná pásma. Chceme 
mít chovatelskou stanici a pracovat s 
vlastním kmenem včel.
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Odvětví zpracovávání medu
Chceme vybudovat linku na zpracovávaní všech 
druhů medu od pastových až po akátové, včetně 
jejich využití v potravinářském průmyslu 
(mateří kašička, propolis, pyl apod).
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Výroba úlů a příslušenství
Chceme postavit nebo koupit hotovou halu 
na výrobu včelařského příslušenství, s celkovou 
pracovní obsazeností cca 15-20 lidí.
Halu chceme vybavit nejmodernějšími 
technologiemi na výrobu polyuretanových 
úlů (PUR), dřevěných úlů a styrodurových 
výrobků (úly, plemenáče, oplodňáčky, 
krmítka apod).
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Odvětví zabývající se výrobou komponentů 
a zařízení pro naše úly

Chceme rozšířit konstrukční oddělení, které pracuje na 
výrobě konstrukcí, stojanů, kočovných zařízení a vozů. 
Toto odvětví bude mít celkovou pracovní obsazenost 
15-20 lidí (vývojoví pracovníci, stolaři, svářeči, obráběči, 
CNC manipulanti, skladníci a řidiči). Zároveň v tomto 
oddělení budeme dále vyrábět náš vlastní výrobek k léčení 
varroázy u včel Fumigátor Global 2015 v modi�kovaných 
verzích pro všechny typy úlů.

5

Odvětví zabývající se výrobou 
mezistěn a zpracováním vosku

Chceme vybudovat úplně nové zázemí pro 
nejnovější technologie na výrobu mezistěn s 
celkovou pracovní obsazeností cca 5-8 lidí. 
Předpokládaná výroba je cca 5000 kg mezistěn 
měsíčně. Vyrábět budeme mezistěny všech 
rozměrů a velikostí. 
Chceme vybudovat celé oddělení na zpracování 
jak už vlastního vosku, tak vosku od jiných 
včelařů. Budeme pracovat s voskem bez 
chemických úprav a bez přidání jiných látek 
(např. parafínu), což nám zajistí jeho vysokou 
kvalitu.

3



Název dluhopisu:  GLOBAL APIS 6/ 2024
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„ Včely jsou tu 10 miliónů let a bez nich život nebude. ”

Vážení investoři,

nabízíme Vám možnost investovat své peníze do projektu, který je zaměřen výhradně do 
včelařského prostředí a vybudování nových technologií s cílem obsáhnout celý koloběh 
života včel i včelařské výroby. Týká se nejen živých včelstev, ale i hmotného či nehmotného 
majetku. 

Veškeré investice budou zajištěny nemovitostmi, technologiemi, stroji a zařízeními a v neposlední 
řadě samotnými včelami. V konečné fázi se budeme pohybovat mezi 1000 -1500 produkčními 
včelstvy, používané výhradně na med, propolis a vosk, kdy bude jejich produkční hodnota 
cca 9 mil. Kč.

Věříme, že Vám v tomto projektu ukážeme zajímavé možnosti, jak zhodnotit svůj investovaný 
kapitál.

S úctou, Ing. Vladimír Šubrt

www.global-apis.cz
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