
 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

TrustWorthy Investment SK a.s. stále dodáva drahé kovy. 

 

Bratislava, 7. apríla 2020 - Koronavírus je pre nás všetkých veľkou výzvou. Hlavným záujmom je zaistiť 

bezpečnosť zamestnancov a zároveň plniť naše dohody s klientmi. Spoločnosť TrustWorthy 

Investment SK a.s. ako partner popredného spracovateľa drahých kovov ARGOR - HERAEUS môže 

stále predávať a fixovať objednávky klientov za aktuálne ceny na trhu. ARGOR - HERAEUS sa po dvoch 

týždňoch úplného uzavretia rafinačnej linky rozhodol pokračovať s touto možnosťou, a preto požiadal 

o čiastočné obnovenie výrobných činností. So schválením k 6. aprílu 2020, sú sekcie rafinujúce drahé 

kovy a dodávajúce investičné zlato, striebro, platinu opäť v prevádzke. Zliatky od rafinérie ARGOR - 

HERAEUS môžu klienti už koncom apríla očakávať v TrustWorthy Investment SK a.s. 

 „Naším zámerom je podporiť rozhodnutie úradov, zaručiť bezpečnosť a zdravie všetkých našich 

zamestnancov, a zároveň poskytovať služby našim partnerom v maximálnej možnej miere v tejto 

mimoriadnej situácii. Plán, ktorý bol implementovaný, znamená približne jednu tretinu celkovej 

pracovnej sily rozdelenú do troch smien. Na základe dlhodobej spolupráce a vybudovanej dôvery sme 

presvedčení, že sa môžeme spoľahnúť na podporu našich klientov a partnerov, ktorí pochopia a 

podporia naše rozhodnutie. Nikdy neprestanem opakovať a upozorňovať na skutočnosť, že prioritou 

pre ARGOR - HERAEUS je a zostane bezpečnosť našich zamestnancov, spoločnosti a partnerov. 

Uisťujem Vás, že táto voľba je v súlade s našimi základnými princípmi.“ Hovorí riaditeľ spoločnosti 

ARGOR – HERAEUS Christoph Wild. 

Vďaka silnému partnerovi sa aj v neistých časoch darí na trhu ľuďom zabezpečiť zlato. „Za trpezlivosť 

je vždy treba poďakovať aj klientom, ktorí nám dôverujú a vedia, že vďaka našej spoločnosti dostávajú 

zlato vo fyzickej podobe do svojich rúk,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti TrustWorthy 

Investment SK a.s. Emanuel Debnár. 

 

Bližšie informácie: 

TrustWorthy Investment SK a.s., tel.: +421 948 065 776, e-mail: info@twisk.sk 

 

ARGOR - HERAEUS: 

WWW https://www.argor.com/en 

 

TrustWorthy Investment SK a.s. 

WWW http://www.twisk.sk 

 

 

https://www.argor.com/en
http://www.twisk.sk/
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ARGOR – HERAEUS  

• Je jedným z popredných svetových spracovateľov drahých kovov. Spoločnosť je zapísaná na liste 

Good Delivery pod LBMA. Zameriava sa predovšetkým na spracovanie a prerafináciu drahých 

kovov - zlata, striebra, platiny a paládia. Patrí medzi popredných svetových spracovateľov 

drahých kovov. Vlastníkom spoločnosti ARGOR – HERAEUS je najväčší svetový spracovateľ 

drahých kovov, spoločnosť HERAEUS. 

 

Trustworthy Investment SK a.s. 

• je popredný obchodník s drahými kovmi, diamantmi a numizmatikou. Klientom zabezpečuje 

kvalitné poradenstvo, ktoré im napomáha v orientácii na trhu a správnom výbere produktov, 

ktoré majú v budúcnosti rastovú hodnotu. Spoločnosť sa orientuje na globálny trh a tým môže 

dať klientom lepší servis a poradenstvo. 

 

Investičné zlato 

• investičné zlato má jasné špecifiká a parametre, ktoré ho stavajú na úroveň platidla. Investičné 

zlato slúži ako bezpečná forma k uloženiu peňažného kapitálu. Zlato je možné zakúpiť vo forme 

zlatých mincí alebo zlatých zliatkov alebo tehál o hmotnostiach 1, 2, 5, 10, 20, 31,1, 50, 100, 250, 

500 a 1000 gramov. 

 

 

 

 

 

 


