
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MATERIAL & TECHNOLOGY

Historie společnosti Material & Technology s.r.o. („M&T“

či „Společnost“) sahá až do roku 1997, kdy ji spoluzaložili bratři Ivo

a Roman Ulichové. V průběhu času se přidal i třetí bratr Petr a dnes

tak spolu tvoří sehranou trojici - Ivo působí jako generální ředitel

a je zodpovědný za celkový chod Společnosti a její strategii, Roman

je kreativním ředitelem a Petr je zodpovědný za výrobu. Ivo Ulich

je zároveň 100% majitelem společnosti a je často médii prezentován

jako jeden z mála vrcholových sportovců, kteří vynikají i v podnikání.

Společnost se zabývá výrobou a prodejem designových dveřních

a okenních klik a souvisejícího sortimentu (magnetické zámky,

neviditelné zárubně) pod vlastní značkou M&T. Aktuálně firma

nabízí více jak 40 modelových řad dveřních klik v různých

povrchových úpravách. Kliky Společnosti můžeme najít v honosných

sídlech českých i zahraničních firem, či v luxusních resortech

na Maledivách, Seychelách, Mauriciu či v Brazílii.

Výrobky M&T jsou vyhlášeny nejen svou kvalitou, ale i nadčasovým

designem, za což Společnost v roce 2013 obdržela prestižní světové

ocenění Red Dot Design Award. Společnost rovněž drží 138

registrovaných průmyslových vzorů a patentů.

Výrobní proces se skládá z mnoha kroků, které byly původně řešeny

spoluprací s dodavateli rozesetými po celých východních Čechách.

To se změnilo v roce 2014, kdy Společnost investovala 100 mil. CZK

do nového ústředí firmy v Dobrušce. Zde je aktuálně soustředěn

celý výrobní proces vyjma výroby mosazných výkovků rukojetí

a několika dalších komponentů. Mosazné výkovky se vyrábí v České

Třebové a zbylé komponenty jsou dodávány malými rodinnými

firmami z okolí.

Úspěchy Společnosti se projevují i v jejím hospodaření. Tržby v roce

2018 dosáhly 119 mil. CZK, přičemž v roce 2010 dosahovaly

pouhých 53 mil. CZK. Jedná se tak o průměrný roční růst téměř

11 %. Společnost je rovněž vysoce zisková – průměrná provozní

marže za poslední tři roky činí 19 %.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU

Emitent
Material & Technology 

s.r.o.

Název dluhopisu M&T 5,2/2024

ISIN CZ0003523102

Celkový objem emise 100 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota 

dluhopisu
50 000 CZK

Úrok 5,20 %

Výplata kupónu pololetně

Termín výplaty

kupónu

1.5.2020; 1.11.2020;

1.5.2021; 1.11.2021;

1.5.2022; 1.11.2022;

1.5.2023; 1.11.2023;

1.5.2024; 1.11.2024.

Emisní kurs 100 %

Datum emise 1. 11. 2019

Konec upisovacího 

období
1. 11. 2020

Splatnost dluhopisů

3 - 5 let

nejpozději k datu

1. 11. 2024

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného 

papíru
zaknihovaná

Typ nabídky veřejná

Převoditelnost povolena

PROČ KOUPIT DLUHOPIS M&T 5,2/2024?

✓ Silná ochrana investorů díky kovenantům a zajištění.

✓ Stabilní a dlouhodobě zisková česká rodinná společnost.

✓ Tržby vykazují stabilní růst s potenciálem do budoucna.

✓ Společnost disponuje vlastním vývojem, díky němuž na trh dodává

produkty pod svou značkou a s vysokou přidanou hodnotou.

M&T 5,2/2024

ZAJIŠTĚNÝ DLUHOPIS



UPOZORNĚNÍ: Tato prezentace (dále jen „Prezentace”) byla připravena společností Material & Technology s.r.o. (dále jen „Společnost” či „Emitent“)

ve spolupráci s poradcem transakce, společností STARTEEPO s.r.o.

Prezentace není nabídkou ke koupi či úpisu. Prezentace má pouze informační charakter a jejím účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem

prezentace v žádném případě není nahradit prospekt. Emitent investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na webových

stránkách www.bondyo.cz/mt-kliky nebo na stránkách https://www.kliky-mt.cz/material-technology/pro-investory/.

Tento dokument je aktualizován ke dni 1. 10. 2019 a Emitent je oprávněn jej kdykoliv změnit.
www.bondyo.cz/mt-kliky

Společnost M&T prošla v posledních letech překotným

rozvojem, který pro firmu znamenal nejen dynamický růst,

ale také výrazné investice, které dále dovolily se Společnosti

rozvíjet. Jak v dynamickém růstu, tak i v investicích hodlá

M&T i nadále pokračovat.

Finanční prostředky z emise dluhopisů budou použity

na refinancování stávajících úvěrů firmy a na další investice

do rozšiřování výroby a do její automatizace. Konkrétně

se jedná o tyto položky:

▪ Refinancování stávajících úvěrových závazků

Společnosti ve výši 85 mil. CZK.

▪ Investice do robotického pracoviště ve výši 9 mil. CZK.

▪ Směna pozemku s městem Dobruška a související

doplatek ve výši 1 mil. CZK.

▪ Investice do výstavby nové haly ve výši 5 mil. CZK.

ÚČEL ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ EMISE

TRŽBY Projekce hospodaření Společnosti počítá

se stabilním růstem tržeb, a to díky náběhu prodejů

aktuálních modelů a rovněž uvedení nových produktů na trh,

jako jsou neviditelné zárubně, magnetic systém zavírání dveří

či nové modely klik. Počet prodaných klik by měl v roce 2024

dosáhnout 155 tis. kusů – nárůst 37 % oproti roku 2017.

EBITDA se bude po poklesu v roce 2019 z důvodu vyšší

výroby na sklad v roce 2018 a související vyšší srovnávací

základny nadále zvyšovat a kopírovat tak vývoj výnosů při

mírně rostoucí EBITDA marži. Průměrná marže

v sledovaném období (2019 - 2024) dosahuje téměř 21 %

ve srovnání s 22 % v letech 2016 - 2018. Takto vysoké marže

jsou výsledkem vlastního vývoje produktů a jejich následnou

vysokou přidanou hodnotou.

ZADLUŽENÍ Ukazatel zadlužení Čistý dluh/EBITDA bude

v následujících letech stabilně klesat s rostoucí ziskovostí

Společnosti. Tento ukazatel navíc dle kovenantů nesmí

přesáhnout 4x, přičemž maximální hodnoty by měl dosáhnout

v roce 2019 na úrovni 3,24x v souvislosti s emisí dluhopisů.

Za krizovou hranici je obvykle považována hodnota 5x.

Bližší informace k finančním ukazatelům naleznete

v analytické zprávě od finanční skupiny STARTEEPO.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ivo Ulich

- 100% vlastník

- Spoluzakladatel a CEO

Petr Ulich

- Provozní ředitel

- Výroba

Roman Ulich

- Vývoj produktů

- Spoluzakladatel

Společnost byla založena současným majitelem Ivo Ulichem

a jeho bratrem Romanem. Ivo Ulich se jako bývalý úspěšný

fotbalista stará ve firmě o finance, marketing, zahraniční

obchod a strategii z pozice generálního ředitele.

Roman Ulich se jako vystudovaný strojař stará o design

a vývoj většiny klik. Třetí z bratrů Petr Ulich se k firmě přidal

nejpozději a v současnosti zastává funkci provozního ředitele

a má na starosti výrobu.
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OBCHODNÍ PLÁN A ZAJIŠTĚNÍ SPLATNOSTI JISTINY A ÚROKŮ
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OCHRANA INVESTORŮ – KOVENANTY A ZAJIŠTĚNÍ

Dluhopisy budou investorům poskytovat vysokou míru

ochrany jejich investice díky i) zajištění a ii) finančním

kovenantům. Tyto prvky tak investorům dávají jistotu

vyplacení jistiny při datu splatnosti dluhopisů a rovněž

zamezí přílišnému zadlužení Společnosti.

Zajištění

▪ Dluhy Emitenta z dluhopisů budou zajištěny zřízením

zástavního práva k obchodnímu závodu Emitenta.
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Finanční kovenanty

▪ Povinnost zdržet se zřízení (dalšího) zajištění

▪ Omezení dalšího zadlužení

▪ Omezení výplaty dividend

▪ Zákaz poskytování ručení
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Detailní informace o jednotlivých ochranných opatřeních

naleznete v prospektu a analytické zprávě.


