KARO INVEST a.s.

Praha, 10. prosince 2020

OZNÁMENÍ O PRŮBĚHU VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ

Společnost KARO INVEST a.s. upsala stávajícím akcionářům v přednostním úpisu, který probíhal mezi 13. a 27.
listopadem, celkem 2 978 ks akcií. Ve veřejné nabídce na trhu START je tak nabízeno 294 000 ks akcií, tj. 147 lotů.
Úpis na trhu START probíhá od 30. listopadu a příjem objednávek končí v pondělí 14. prosince ve 12 hodin. Ve
čtvrtek 10. prosince v 11 hodin dosahuje poptávka investorů výše 374 000 ks akcií. Nabízené množství je tak
přeupsáno již 1,27krát.
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O SKUPINĚ KARO
Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO INVEST a.s., sahá do poloviny 90. let,
a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní společnost 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 ovlivněna cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších
manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodnou logistickou polohou. Skupina
KARO vstoupila v roce 2019 na trh START pražské burzy. Více informací o emitentovi na www.karo-leather.com.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Akcie společnosti KARO INVEST a.s. jsou nabízeny na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha,
a.s. („trh START“) na základě unijního prospektu pro růst vyhotoveného ke dni 9.11.2020 a schváleného Českou
národní bankou ke dni 11.11.2020 („Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na https://www.karoleather.com/files/299-karo-invest-prospekt-akcie-111120.pdf. Schválení Prospektu ze strany České národní
banky by nemělo být chápáno jako potvrzení akcií, které jsou ze strany společnosti KARO INVEST a.s. nabízeny
na trhu START. Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s Prospektem, nežli učiní své investiční rozhodnutí,
aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií společnosti KARO INVEST
a.s.

