
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ROLLPAP

Společnost ROLLPAP vznikla v roce 1995 a již dvě desetiletí patří

k nejvýznamnějším výrobcům toaletního a sanitárního papíru

v České republice. Specializuje se také na dodávky zboží papírové

hygieny a drogistického sortimentu pro průmyslové provozy, firmy,

hotely, stravovací zařízení, ale i domácnosti.

ROLLPAP je také držitelem vysokého ocenění EU Ecolabel, které

značí, že výrobky společnosti jsou ekologicky šetrné. Svoje výrobky

uplatňuje na vnitrostátním ale i na zahraničním trhu (Skandinávie).

Veškerou svoji produkci dosud zajišťuje z dovážené mateřské

papírové role metodou tzv. konvertingu (převíjení, skládání, řezání,

krepování, atd.) zpracovává do finálních výrobků papírové hygieny.

Právě mateřská role představuje pro společnost základní výrobní

surovinu:

V dnešních výrobních prostorech v Doksech u Kladna a v Kladně

zaměstnává ROLLPAP zhruba 50 zaměstnanců a každý měsíc

zpracuje více než 650 tun mateřské papírové role. Aktuálně

je čtvrtou největší výrobou v České republice s tržním podílem 14%.

Finanční prostředky získané z emise dluhopisů budou použity

na výstavbu papírny v Opatovicích nad Labem na produkci mateřské

papírové role, jejíž výrobní kapacita umožní společnosti pokrýt

vstupní surovinu z vlastních lokálních zdrojů a zásadně omezí

závislost na dovozu. Spuštění výroby v Opatovicích nad Labem

je očekáváno dle plánu od 1. ledna 2020:

ZÁKLADNÍ PARAMETRY DLUHOPISU

Emitent ROLLPAP, a.s.

Název dluhopisu Rollpap 6,75/24

ISIN CZ0003521080

Celkový objem emise 120 000 000 CZK

Jmenovitá hodnota 

dluhopisu
100 000 CZK

Úrok 6,75 %

Výplata kupónu
ročně (odložená 

splatnost v 1.roce)

Termín výplaty

kupónu

1.3.2021 – 13,50%

1.3.2022 – 6,75%

1.3.2023 – 6,75%

1.3.2024 – 6,75%

Měna emise CZK

Emisní kurs 100 %

Datum emise 1.3.2019

Konec upisovacího 

období
19.2.2020

Splatnost dluhopisů*

3 – 5 let

nejpozději k datu

1.3.2024

Forma cenného papíru na jméno

Podoba cenného 

papíru
zaknihovaná

Typ nabídky veřejná

Převoditelnost povolena

PROČ KOUPIT DLUHOPIS ROLLPAP 6,75/24?

• Konzervativní investice s atraktivními parametry emise

• Přední český výrobce papírové hygieny s tradicí více než 23 let

• Prověřeno a spolufinancováno Komerční bankou, a.s.

a EU fondy (OPŽP)

• Investice do ekologicky šetrné výroby – zpracování sběrového 

papíru

Voda, energie

a sběrový papír

Mateřská

papírová role Hotový výrobek

1.11.2018

Zahájení výstavby

Montáž technologie

30.6.2019

30.9.2019

Oživení technologie

Zkušební provoz

1.11.2019

1.1.2020

Spuštění výroby

ROLLPAP 6,75/24

DLUHOPIS



VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Projekce provozního cashflow

KONTAKT: ROLLPAP, a.s., Václ. Plecitého 11, 273 64 Doksy

UPOZORNĚNÍ: Tato prezentace (dále jen „Prezentace”) byla připravena společností ROLLPAP a.s. (dále jen „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 naopak 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/rollpap nebo na stránkách www.rollpap.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 19. 2. 2019

a Emitent je oprávněn jej kdykoliv změnit.

www.bondyo.cz/rollpap

Projekce hospodaření

Výrobní závod v Opatovicích nad Labem bude

jediný svého druhu v ČR a bude prvním

výrobním závodem tohoto typu postaveným po

roce 1989. Závod bude postavený na vlastních

pozemcích přiléhajících k areálu Elektrárny

Opatovice, a.s., která bude zajišťovat stabilní

dodávky energií. Dodávky sběrového papíru

jsou smluvně předzajištěny u společnosti AVE

CZ odpadové hospodářství, s.r.o. V novém

výrobním závodu se budou kromě mateřské

role vyrábět i koncové výrobky papírové

toaletní hygieny.

Provázáním výroby zdrojové suroviny

a koncových výrobků v jednom závodě dojde

k významnému zvýšení ziskovosti snížením

vstupních nákladů i ke zjednodušení logistiky

a výrobního procesu. Produkce závodu

na výrobu mateřské papírové role pak plně

pokryje potřebu společnosti ROLLPAP, nahradí

potřebu zahraničních dovozů a umožní

významné zvýšení produkce širokého

sortimentu výrobků toaletní hygieny.

BLIŽŠÍ PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU VÝSTAVBY PAPÍRNY OPATOVICE

Financování je z 67 % zajištěno

z vlastních zdrojů a z bankovního

úvěru se splatností 31.12.2024.

V rámci cash-flow projektu se oče-

kává návratnost investice do 10ti

let, tj. s ročním zhodnocením cca

5 - 7% p.a.

Struktura financování (mil. CZK)

Banka

120

50Vlastní zdroje

Dluhopisy

185

Celkem

355

(‘000 CZK)(‘000 CZK)

Společnost předpokládá pozitivní vývoj provozního cashflow. Současně se očekává vlivem splatnosti poskytnutých

bankovních půjček i významný pokles zadluženosti, jejíž výše dovolí zpětně refinancovat část jistiny dluhopisů. Možnost

refinancování jistiny bankovním úvěrem v kombinaci s vysokým predikovaným kumulovaným cashflow tak dává

investorovi vysokou pravděpodobnost návratnosti investovaného kapitálu. Dluhopis je navíc koncipován tak, aby jej

společnost byla schopna splatit před datem splatnosti, a to kdykoliv po uplynutí 3 let od vydání emise. Dluhopis tak

představuje zvláště pro konzervativní investory velice atraktivní investici.

OBCHODNÍ PLÁN A ZAJIŠTĚNÍ SPLATNOSTI JISTINY A ÚROKŮ

Opatovice

nad Labem
• Součást Industry Park Opatovice

• Strategické napojení na sousední

Elektrárny Opatovice, a.s.

• Vynikající dopravní obslužnost

• Významný potenciál pro budoucí

rozšíření výroby

Magdaléna Sklenářová

- finanční ředitelka
Alexandr Křížek

- strategické řízení

Miroslav Šnaur

- 46% společník

- zakladatel a CEO

Ivana Hotová

- 20% společník

- obchodní ředitelka

Daniel Ther

- 34% společník -

- CEO projektu papírny 

Opatovice nad Labem

124 265 116 937
129 021

222 871

378 937 378 937 378 937 378 937 378 937

519 3 307 6 670
25 353

52 929 52 929 52 929 52 929 52 929

2016 2017 E2018 F2019 F2020 F2021 F2022 F2023 F2024

Výnosy EBITDA

1 836
4 852

-9 822

10 436

16 001

32 547

39 750 40 183 40 195

2016 2017 E2018 F2019 F2020 F2021 F2022 F2023 F2024

Provozní cashflow = čistý zisk

+ odpisy - změna v čistém 

pracovním kapitálu.


