
Tomáš Šusták 
 
Tomáš Šusták dołączył do Penta Investments w 2012 roku. Jest współodpowiedzialny za 
inwestycję funduszu w Grupie Empik Media & Fashion. 
 
Z ramienia Penta Investments pan Šusták jest głównie zaangażowany w Grupie EMF, w 
szczególności w jej podmiotach zależnych Smyk i Empik. Dodatkowo jest współodpowiedzialny 
za inwestycję Penta Investments w Gehring Technologies, spółce która jest jednym z dwóch 
światowych liderów w produkcji maszyn do szlifowania. Celem Penta Investments w tej inwestycji 
jest wykorzystanie potencjału Gehring’s Technologies oraz trwałe zapewnienie jej rentowności 
poprzez  poprawę efektywności oraz ekspansję na przyszłe rynki wschodzące. 
 
Przed dołączeniem do Penta Investments pan Šusták przez rok pracował jako konsultant dla Ernst 
& Young jako członek zespołu Transaction Advisory Services. Pracował przede wszystkim nad 
projektami refinansowania, modelowaniem biznesowym oraz w projektach dotyczących fuzji i 
przejęć. Jego kompetencje zawodowe obejmują szereg sektorów: energetyczny, wydobycie i 
przetwórstwo ropy i gazu, nieruchomości oraz finanse. 
 
Pan Tomáš Šusták posiada tytuł magistra na kierunku Administracja Biznesowa oraz Zarządzanie 
Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze. W sposób uwieńczony sukcesem 
ukończył również wszystkie stopnie programu ACCA oraz uczestniczy w programie CFA. 
 
Tomáš Šusták 
 
Tomáš Šusták joined Penta Investments in 2012. He is co-responsible for the fund’s investment 
in EM&F Group. 
 
At Penta Investments, Mr. Šusták has been mainly involved in EM&F Group, with particular focus 
on its Smyk and Empik subsidiaries. Additionally, he is co-responsible for Penta’s investment in 
Gehring Technologies, which is one of the two worldwide leading manufacturers of honing 
machines. Penta's goal in this investment is to tap into Gehring’s potential and sustainably secure 
its profitability through efficiency improvements and expansion into future growth markets. 
 
Before joining Penta Investments, Mr. Šusták worked for one year as a consultant for Ernst & 
Young in their Transaction Advisory Services practice. He worked primarily on refinancing, 
business modelling and M&A engagements. His professional expertise includes number of 
sectors: energy, oil & gas, real estate and financial.  
 
Mr. Tomáš Šusták holds a MSc in Business Administration and Financial Management from the 
University of Economics in Prague. He has also successfully completed all levels of the ACCA 
program and is enrolled in CFA program. 
 


