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O společnosti BHMW a.s.

Základní údaje:

Hodnoty a obchodní strategie společnosti BHMW a.s. - serióznost, pružnost, 
profesionalita. Podnikatelské a obchodní příležitosti umíme nejen vyhledávat, ale 

také vytvářet, realizovat a plně je využívat. Díky podnikatelskému duchu, kreativitě 
a finanční disciplíně budeme pro Vás silný partner. Vážíme si loajality a považuje ji za 

významnou hodnotu. Naší největší investicí jsou proto lidé, se kterými pracujeme.
Jako závazek vnímáme péči o unikátní lázeňské prameny, které jsou po staletí 

součástí našeho národního bohatství a jsou také vnímány jako tzv. „rodinné stříbro“.  
Zaslouží si nejlepší marketingovou podporou a investice do dalšího rozvoje. 

Naše světově proslulé značky v kombinaci s nesrovnatelným rozsahem zkušeností 
a pečlivým přístupem našeho týmu poskytují hodnoty, které nabízíme ke 

společnému zhodnocení investic ve FONDU BHMW INVEST SICAV a.s.

BHMW a.s. - zakladatel fondu

BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. 

Sídlo: Anglická 271/47, 353 01 Mariánské Lázně 
IČ: 257 78 188 

Právní forma: akciová společnost 
Datum vzniku společnosti: 1.9.1999 

Rozhodující předmět podnikání: 
Výroba nealkoholických nápojů, 

stáčení minerálních a ostatních vod do lahví  
E-mail: info@bhmw.cz 
Web: www.bhmw.cz



1664

1948

1989

2001

2016

Počátek stáčení minerálních vod 
a vznik obchodní společnosti rodu 
Lobkowiczů

Převod pramenů do vlastnictví 
státu

Změna politického režimu - 
restituční navrácení majetku

Rozšíření portfolia minerálních 
vod o závod v Mariánských 
Lázních (brand, nemovitosti, 
pozemky)

Prodej akvizice stáčírna 
(nemovitosti, pozemky, ochranné 
známky) společnosti BHMW a.s.

1528 Objevení pramenů

1808 Stavba prvního lázeňského 
domu

1812
1827

opat Karel Reitenberger který je 
zakladatelem Mariánských Lázní. 
Právě on pověřil klášterního 
lékaře MUDr. Jana Josefa Nehra 
průzkumem mariánskolázeňských 
pramenů a poté financoval 
výstavbu nově založeného města.

1816 Počátky stáčení 
a distribuce léčivých vod

1948 Převod pramenů do 
vlastnictví státu

1989 Změna politického režimu - 
privatizace majetku a následné 
vystřídání několika nových 
majitelů

2016 28.01.2016
Získání akvizice stáčírny 
společností BHMW a.s.
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BHMW a.s. - HISTORIE STáČíRNy



Název fondu
BHMW INVEST

SICAV a.s.

Právní forma
Akciová společnost 

s proměnným 
základním kapitálem 

(SICAV)

Depozitář
UniCredit Bank

CZ a SK a.s.

Investiční horizont
5 a více let

Vstupní poplatek
0 %

Typ fondu
Fond kvalifikovaných 

investorů

Regulátor
Česká národní banka

Cílový výnos
Min. 8 % ročně po 

odečtení všech nákladů

Výstupní poplatky
Výstupní poplatek 

v období prvních tří let 
se řídí statutem fondu

Zakladatel fondu
BOHEMIA HEALING 

MARIENBAD WATERS a.s.

Druh akcie
Listinná akcie na jméno

Obhospodařovatel
a administrátor
DELTA investiční 
společnost a.s.

Cílová hodnota aktiv
1.000.000.000,- CZK 

a více

Poplatek za správu 
fondu

Maximálně 3% ročně 
z hodnoty fondového 

kapitálu

CHARAKTERISTIKA FONDU



energetické nápojesportovní nápojeminerální vody

minerální vodylázeňské prameny

Fond BHMW INVEST SICAV nabízí soukromým investorům jedinečnou 
příležitost investovat do zavedené společnosti, léčivých a minerálních vod 

a celosvětové sportovní značky HEAD.
Cílem BHMW INVEST fondu je dosahovat pro své investory průměrného 

ročního zhodnocení 8 – 10 %. Investiční horizont BHMW INVEST fondu je
5 a více let, což je doporučená minimální doba držení investice.

   Společnost BHMW a.s. uzavřela exkluzivní licenční smlouvu 
se společností HEAD a.s.

   Společnost BHMW a.s. bude vyrábět produkty HEAD drinks
- minerální vodu, energetické a iontové nápoje
   Fond BHMW INVEST SICAV a.s. zakládá a vlastní 

100% společnost BHMW Trade s.r.o.
   Společnost BHMW Trade s.r.o. bude obchodní, logistickou a marketingovou 

společností, která bude mít v portfoliu produkty:
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Exkluzivní řada
GLASS LINE
objem 750 ml a 330 ml

PET LINE
objem 500 ml a 1500 ml

PRODUKTy SPOLEČNOSTI
BHMW TRADE s.r.o.

BHMW INVEST SICAV a.s.



Unikátní výtěžky z přírodního
léčivého zdroje

1664  - počátek stáčení minerálních vod
a vznik obchodní společnosti rodu Lobkowiczů

Světově známé mariánskolázeňské
pitné kúry

1808 - stavba prvního lázeňského domu
2016 - získání akvizice stáčírny společností BHMW CZ a.s.

PRODUKTy SPOLEČNOSTI
BHMW TRADE s.r.o.
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SPORTOVNÍ
NÁPOJE

MINERALNÍ 
VODY

ENERGETICKÉ
NÁPOJE

PET LINE

Brendové lahve HEAD, 
logo - reliéf ze čtyř
pohledových stran

Základní objem:
500 ml

HLINÍKOVÁ
PLECHOVKA

Hliníková plechovka

Základní objem:
500 ml

sportovní nápoje

Plný sortiment HEAD Drinks

energetické nápojevody

HLINÍKOVÁ
PLECHOVKA

Hliníková plechovka

Základní objem:
500 ml



DALší PROJEKTy FONDU
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 tradiční lázeňská péče s nejmodernějším medicínským know-how 
 wellness včetně následné péče
 klinika estetické a komplexní medicíny 

Centrum komplexní lázeňské péče a estetické medicíny je nový koncept, který chce jen 
pár kilometrů od Prahy nabídnout ucelené služby moderní a špičkové medicíny se 

zaměřením nejen na tradiční využití lázeňských pramenů, ale i na estetiku, rehabilitaci 
a fyzioterapii. Komplexnost služeb bude poskytována i v oblasti sportovní medicíny 
a jednodenní chirurgie – obory, které spolu velmi úzce souvisí. Cílem je nabídnout 

klientům to, co v současné době nejvíce poptávají:

     regeneraci organismu         detoxikaci           zdravý životní styl

DALší PROJEKTy FONDU

 CENTRUM KOMPLExNí LáZEňSKé PéČE 
A ESTETICKé MEDICíNy BHMW a.s.

Areál Bílinská Kyselka
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 VíCEÚČELOVé LáZEňSKé A WELLNESS 
CENTRUM - ZAČLENĚNí ARCHITEKTURy 

centra do stávajícího PROSTřEDí KOLONáDy 
FERDINAND

Areál Mariánské Lázně



Anglická 271/47    353 01   Mariánské Lázně    IČ: 257 78 188    DIČ: CZ 257 78 188

Stáčírna minerálních vod, korespondenční adresa:  Kyselská 122     418 01   Bílina

Ondřej CHRT, předseda investičního výboru
tel.: +420 734 487 218
e-mail: chrt@bhmw.cz

www.bhmw.cz
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