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Boršov, 23. září 2022

Úpis akcií KARO Leather a.s. míří do finále. Poptávka dosáhla již 96 % nabídky

Nejvýznamnější středoevropský zpracovatel kůží společnost KARO Leather a.s. nabízí do 26. září na trhu START
pražské burzy nové akcie. Výtěžek z jejich prodeje půjde primárně na pokrytí dotačních titulů, které skupina
získala na rozšíření svých výrobních závodů v Boršově a Brtnici na Jihlavsku.
Parametry veřejné nabídky
KARO Leather a.s. nabízí od 12. do 26. září až 1,1 milionu nových akcií v cenovém rozpětí 120 až 140 korun za
akcii. Objem transakce tak může dosáhnout 132 až 154 milionů korun. Minimální objednávka (1 lot) je stanovena
na 250 ks akcií, tj. 30 tisíc korun. Své objednávky mohou investoři zadávat přes členy burzy, např. Fio banku, která
zároveň akcie KARO Leather a.s. obchoduje na své burze RM-SYSTÉM. Příjem objednávek na burze končí 26. září
ve 12 hodin.
Před-úpis pro stávající akcionáře skončil
Vedle veřejné nabídky akcií na trhu START měli možnost si zajistit nové akcie mimo aukci na trhu START stávající
akcionáři. Tuto možnost využila pouze hrstka investorů, kdy poptávaný objem dosáhl 5 tisíc ks akcií. „Všechny
velké fondy, které máme mezi akcionáři, zadaly své pokyny přes trh START. Procesně je to pro ně jednodušší.
Zároveň tímto stávající akcionáři pomáhají k naplnění knihy, kterou ze 30 % doplňuje svojí objednávkou IPO fond
ze skupiny Národní rozvojové banky,“ komentuje průběh finanční ředitel skupiny KARO Jakub Hemerka. „Podobně
se k tomu postavila i většina privátních investorů, kteří zadávají své pokyny přes burzu. V před-úpisu jsme tak
nakonec vypořádali devět akcionářů, kteří preferovali tento postup,“ doplnil.
Tím, že v před-úpisu dochází k upsání 5 tisíc ks akcií, na trhu START pražské burzy dojde k prodeji 1.095.000 ks
akcií. KARO Leather a.s. by tak mělo mít v případě úplného naplnění úpisu 5 mil. ks akcií.
Poptávka dosáhla již 96 % nabízeného množství akcií
Na trhu START byly v pátek 23. září v 10 hodin zadány objednávky na celkem 1.046,5 tis. ks akcií, resp. 1.051,5
tis. ks včetně před-úpisu. Poptávaný objem tak nyní dosahuje cca 96 % nabídky. Na ceně 120 korun za akcii se
jedná o více než 126 milionů korun, které v tuto chvíli zajišťují bezproblémové dokončení zamýšlených investic
pro novou fázi výroby.
O skupině KARO Leather
Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO Leather 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
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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 často končí jako nezpracovatelný odpad v kafileriích.
V roce 2019 vstoupila holdingová společnost KARO Leather a.s. na trh START pražské burzy a na českou burzu
RM-Systém. Většinový akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel
Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond CZEGG VENTURES z finanční skupiny STARTEEPO.
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