
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

TrustWorthy Investment CZ a.s. stále dodává drahé kovy. 

 

Praha, 7. dubna 2020 – Koronavirus je pro nás všechny velkou výzvou. Hlavním zájmem je zajistit 

bezpečnost zaměstnanců a zároveň plnit naše dohody s klienty. Společnost TrustWorthy Investment 

CZ a.s. jako partner předního zpracovatele drahých kovů ARGOR – HERAEUS může stále prodávat a 

fixovat objednávky klientů za aktuální ceny na trhu. ARGOR-HERAEUS se po dvou týdnech úplného 

uzavření rafinační linky rozhodl pokračovat s touto možností, a proto požádal o částečné obnovení 

výrobních činností. Se schválením k 6. dubnu 2020, jsou sekce rafinující drahé kovy a dodávající 

investiční zlato, stříbro, platinu opět v provozu. Slitky od rafinérie ARGOR - HERAEUS mohou klienti již 

koncem dubna očekávat v TrustWorthy Investment CZ a.s.. 

 „Naším záměrem je podpořit rozhodnutí úřadů, zaručit bezpečnost a zdraví všech našich zaměstnanců, 

a zároveň poskytovat služby našim partnerům v maximální možné míře v této mimořádné situaci. Plán, 

který byl implementován, znamená přibližně jednu třetinu celkové pracovní síly rozdělené do tří směn. 

Na základě dlouhodobé spolupráce a vybudované důvěry, jsme přesvědčeni, že se můžeme spolehnout 

na podporu našich klientů a partnerů, kteří pochopí a podpoří naše rozhodnutí. Nikdy nepřestanu 

opakovat a upozorňovat na skutečnost, že prioritou pro ARGOR -HERAEUS je a zůstane bezpečnost 

našich zaměstnanců, společnosti a partnerů. Ujišťuji Vás, že tato volba je v souladu s našimi základními 

principy.“ říká ředitel společnosti ARGOR – HERAEUS Christoph Wild. 

Díky silnému partnerovi se i v nejistých dobách daří na trhu lidem zajistit zlato. „Za trpělivost je vždy 

třeba poděkovat i klientům, kteří nám důvěřují a ví, že díky naší společnosti dostávají zlato ve fyzické 

podobě do svých rukou,“ říká předseda představenstva společnosti TrustWorthy Investment CZ a.s. Jan 

Duchoslav. 

 

Bližší informace: 

TrustWorthy Investment CZ a.s., tel.: +420 777 453 953 

 

ARGOR - HERAEUS: 

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

 

TrustWorthy Investment CZ a.s. 

WWW https://www.twicz.cz/ 
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ARGOR - HERAEUS 

• Je přední zpracovatel drahých kovů na světě. Společnost je zapsaná na listě Good Delivery pod 

LBMA. Zaměřuje se především na zpracování a přerafinaci drahých kovů – zlata, stříbra, platiny 

a palladia. Patří mezi přední zpracovatele drahých kovů na světě. Vlastníkem společnosti 

ARGOR – HEAEUS je největší zpracovatel drahých kovů na světě, společnost HERAEUS. 

 

TrustWorthy Investment CZ a.s. 

 

• je přední obchodník s drahými kovy, diamanty a numismatikou. Klientům zajišťuje kvalitní 

poradenství, které jim napomáhá v orientaci na trhu a správným výběrem produktů, které má 

v budoucnu růstovou hodnotu. Společnost se orientuje na globální trh a tím může dát klientům 

lepší servis a poradenství. 

 

 

Investiční zlato 

 

• investiční zlato, má jasná specifika a parametry, které jej staví na úroveň platidla. Investiční 

zlato slouží jako bezpečná forma k uložení peněžního kapitálu. Zlato je možné zakoupit ve 

formě zlatých mincí nebo zlatých slitků nebo cihel o hmotnostech 1, 2, 5, 10, 20, 31,1, 50, 100, 

250, 500 a 1000 gramů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


