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Investiční fond CZEGG VENTURES posiluje svůj akciový podíl v KARO 

Zpracovatel kůží KARO INVEST bude 16. července na valné hromadě rozhodovat o navýšení základního kapitálu 
dvoukolovým úpisem nových akcií. Do dozorčí rady pak navrhuje Františka Bostla jakožto zástupce 
investičního fondu CZEGG VENTURES, podfondu STARTEEPO Invest. 

Úpis nových akcií 

Valná hromada společnosti bude 16. července 2021 rozhodovat o navýšení základního kapitálu upsáním 601.022 
kusů nových akcií při emisním kurzu 64 CZK za kus. KARO by tak mělo úpisem získat cca 38,5 mio. CZK na svůj 
další rozvoj. Úpis nových akcií bude probíhat dvoukolově. V prvním kole budou mít možnost upisovat stávající 
akcionáři, ve druhém kole pak předem určený zájemce, kterým je investiční fond CZEGG VENTURES, podfond 
STARTEEPO Invest. 

Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání prostředků pro rozvoj dceřiných společností KARO – Leather 
Company s.r.o., KARO Production s.r.o. a především stavba nového výrobního závodu v Brtnici, díky kterému 
KARO akceleruje svůj již tak dynamický růst. 

František Bostl zamíří do dozorčí rady 

Společnost KARO INVEST také navrhuje rozšíření dozorčí rady o Františka Bostla ze skupiny STARTEEPO. "KARO 
je skvělá společnost, kterou hodláme i nadále podporovat v jejím dynamickém růstu a rozvoji. IPO v roce 2019 
bylo pro nás začátkem. Věříme správnému směru, který určuje představenstvo skupiny a jsme rádi na vzájemné 
dohodě zapojení mé osoby do dozorčí rady. Vnímám to jako dobrý signál pro všechny investory jak z fondu CZEGG 
VENTURES, tak i z řad dalších fondů i privátních akcionářů," uvádí ke své nominaci Bostl. 

O skupině KARO Leather 

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. Největší investice nyní probíhají 
na brownfieldu v Brtnici, kde roste druhý závod skupiny, který významně rozšíří výrobní možnosti i kapacity.  

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. Skupina KARO zároveň vytváří v Česku nový ekosystém cirkulární ekonomiky 
využití hovězích kůží, které dnes ve většině případů končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích. 

V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO INVEST a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu 
RM-Systém.  
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