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TZ: Rekordní objem prodejů a další plány ve financování   

KARO hlásí rekordní objem prodejů a další plány ve financování 

Holdingová společnost KARO INVEST a.s., která vstoupila na trh START pražské burzy, dosáhla v říjnu 

rekordního objemu výroby a prodejů. Druhé kolo úpisu akcií, které bylo avizováno na prosinec, se 

však odkládá. Společnost jej plánuje s ohledem na růst produkce s výhledem vyšší ceny akcií na první 

pololetí příštího roku. Společnost také chystá avizovaný prodej dluhopisů již během následujícího 

čtvrtletí. 

Objem výroby a prodejů roste podle plánu 

Měsíční prodeje poprvé od transformace KARO na výrobní společnost překročily 60 tisíc metrů čtverečných 

zpracované kůže (vlastních výrobků dodaných zákazníkům). Pro srovnání se v říjnu 2018 jednalo o necelých 41 

tisíc metrů a v říjnu 2017 o zhruba 21 tisíc metrů. KARO tak meziročně plní plány růstu a předpokládá jejich plnění 

i pro příští rok. „IPO a emise dluhopisů by nám měly zajistit dosažení dynamického růstu i pro následující období. 

Podle plánu bychom se chtěli v příštím roce dostat na měsíční produkci až 80 tisíc metrů čtverečných 

v nejsilnějších měsících a průměrné prodeje by měly atakovat 60 tis metrů čtverečných vlastních výrobků,“ 

okomentoval úspěch finanční ředitel společnosti Jakub Hemerka. Dále Hemerka zmínil, že průměrné měsíční 

prodeje plánované pro rok 2019 ve výši 42 tisíc metrů čtverečných budou s velkou pravděpodobností překročeny. 

Druhé kolo úpisu odloženo 

Společnost KARO INVEST a.s. se nyní rozhodla odložit druhé kolo úpisu akcií na trhu START. Podle slov Hemerky 

by však tato skutečnost neměla ohrozit investiční plány a růstový potenciál společnosti. „Vyhodnotili jsme si naše 

potřeby cash flow a prostředky z druhého kola úpisu do konce roku nevyužijeme. Rádi bychom tak akcie upsali 

během prvního pololetí příštího roku za vyšší cenu,“ doplnil. 

Dluhopisy snad již od ledna 

KARO INVEST a.s. již dříve oznámila záměr vydat dluhopisy, které by se obchodovaly i na pražské burze. „Při revizi 

našeho finančního plánu jsme se však rozhodli o snížení objemu emise na 50 milionů korun, abychom zbytečně 

nezatěžovali společnost dluhem, který aktuálně efektivně nevyužijeme,“ uvedl Hemerka. Dluhopisy budou 

nabízeny se schváleným prospektem, který v současnosti emitent řeší u České národní banky. Společnost 

předpokládá, že k prodeji dluhopisů dojde během prvního pololetí příštího roku.  

O skupině KARO 

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO INVEST a.s., sahá až do poloviny 90. let, a 

původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala 

postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 

v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě. KARO je jedinou výrobou svého 

druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh disruptivní systém výroby ve formátu 

just-in-time. Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, jelikož současná konkurence KARO, která operuje 

převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, 

vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodnou logistickou polohou. 

Analytici skupiny STARTEEPO předpokládají v roce 2019 tržby KARO INVEST a.s. ve výši 191 milionů korun a čistý 

zisk 16 milionů korun. V pětiletém horizontu by měl podle jejich názoru dosáhnout průměrný růst tržeb 23 

procent ročně na 410 milionů korun. Růst čistého zisku odhadují ve stejném období v průměru 34 procent ročně 

a dosáhnout by měl 38 milionů korun. 
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