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 Vysoce inovativní technologická společnost

 Špičkové know-how v oblasti prvkové analýzy pomocí metody LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)

 Úspěšný vstup na trh START – 11/2018

 Produkty LIBS pro globální trhy

realizované dodávky 2019

dodávky 2019 před zahájením výroby

dodávky 2019 přihlášené v tendrech

25 mil Kč - 30 mil Kč

realizované dodávky 2019

dodávky 2019 v jednání
(dokončení 2020)

dodávky 2019 přihlášené v tendrech
(dokončení 2020)

> 130 mil Kč

vý
h

le
d

kv
ět

e
n

2
0

1
9

vý
h

le
d

p
ro

si
n

ec
2

0
1

9

dodávky 2019 nedokončená výroba
(dokončení 2020)
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Úspěšné IPO 27.11.2018 – trh START 

Vlastnická struktura po IPO

9 akcionářů
(78 046 ks 

akcií)

ATOMTRACE 
a.s.

(2 170 000 ks
akcií)

Emitent

Georg Hotar
(1 063 448 ks 

akcií)

Free float
(170 000 ks 

akcií)

43,16 %

49,01 % 7,83%

 Společnost upsala 170 000 nově vydaných akcií z celkového možného počtu 500 000

 Cena akcie byla stanovena na 50 Kč za akcii

 Společnost získala pro další rozvoj peněžní prostředky v čisté výši více než 8 mil. Kč



1,4 mil Kč

rozšíření obchodních kapacit

aktivní posilování trhů

3,1 mil Kč

výzkum a vývoj

2,8 mil Kč

navýšení pracovního kapitálu

Finanční prostředky IPO 2018 - využití 

Využití finančních prostředků z IPO



Produktový vývoj 2019

Stav vývoje k 10. 12. 2019

Road-Trace
• 2019 dokončování plně 

funkčního prototypu
• 2020 in-situ testování
• 2020 nasazení na trhu

A-Trace
• 2019 vývoj pro specifické 

průmyslové aplikace
• 2020 in-situ testování
• 2020 nasazení na trhu

Sci-Trace
• 2019 LIBSEM feasibility projekt 

+ navazující vývoj pro 
specifické klinické aplikace

• 2020 in-situ testování
• 2020 nasazení na trhu



Představení konceptu Road-Trace na světové LIBS konferenci EMSLIBS 2019, Brno

8.-12. 9. 2019



Alibaba ENTRY 2019: 10/2019 AtomTrace produkty vstoupily na největším světový B2B market 
place

Stav k 10. 12. 2019 – první Alibaba poptávka 11/2019, dodávka v jednání
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AtomTrace 2019 – shrnutí rok po IPO

 vývoj a příprava výroby a uvedení na trh Road-Trace zrychlují, v roce 2019 jsme úspěšně realizovali představení Road-Trace na celosvětové 
LIBS konferenci EMSLIBS 2019, plánované uvedení Road-Trace na trh bylo díky tomu úspěšně zrychleno, posunuto z 2021 na 2020, konec roku 
2019 představuje dokončování plně funkčního prototypu, pro rok 2020 plánujeme in-situ testování a uvedení na trh

 v říjnu 2019 úspěšně vstupujeme s výrobky a značkou AtomTrace na No. 1 globální B2B market place – Alibaba, v listopadu 2019 máme z 
Alibaba první poptávku, v současné době je již tato dodávka v jednání

 Sci-Trace na základě projektu LIBSEM a realizované feasibility study úspěšně orientujeme do zdravotnictví, v průběhu 2019 probíhají 
intenzivní jednání o pilotních dodávkách Sci-Trace do tuzemských a zahraničních klinických institucí, zde posun říjnového předpokladu první 
dodávky v 2019, přesouváme do roku 2020

 navazujeme na vývoj A-Trace 2017 a 2018 a připravujeme A-Trace pro specifické průmyslové aplikace, zde posun říjnového předpokladu 
uvedení na trh 2021, přesouváme do 2020, jednáme intenzivně se strategickými partnery ve specifických průmyslových segmentech

 intenzivně a úspěšně  pokračujeme ve strategických jednáních o obchodní a OEM spolupráci s globálními výrobci – dodavateli v segmentu 
LIBS

 máme realizovánu první „velko“ serii DDG (50 kusů)

 implementujeme plnohodnotné CRM a ERP

 klíčové trhy 2019 zůstávají Latinská Amerika a asijské trhy (Čína, Japonsko), nově otevírané trhy jsou Austrálie, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, 
Srbsko a Balkánský poloostrov, konec roku 2019 přináší navíc intenzivní jednání na úrovni posílení stávajících distribučních kanálů USA, 
Kanada, EU, Čína



Právní upozornění
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Tento dokument byl vypracován společností AtomTrace a.s. se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „AtomTrace“ nebo „Společnost“ nebo
„společnost“) za účelem představit dílčí vývoj Společnosti v rámci prezentace Společnosti na tzv. START DAY trhu START, organizovaném dne 10. 12. 2019 Burzou cenných
papírů Praha, a.s. Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů Společnosti nebo podniků či aktiv zde
popsaných, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů. Informace v této prezentaci odráží převažující podmínky poskytnuté Společností dle
nejlepšího vědomí a svědomí k datu vyhotovení této prezentace a podléhají tedy budoucím změnám.

Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Společnosti ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se
před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti
své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky
dne 9. 11. 2018, č. j.: 2018/131622/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2018/00077/CNB/572, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2018, a uveřejněn na internetových stránkách
Společnosti www.atomtrace.com v sekci „Investors“.

Informace zde poskytnuté Společností mimo jiné také zahrnují odhady a předpovědi budoucích finančních výsledků, které byly připraveny managementem Společnosti.
Mělo by být bráno na zřetel, že prohlášení o těchto odhadech nezakládají žádné záruky anebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Skutečné výsledky, které bude
Společnost realizovat, se mohou od těchto odhadů lišit. Mnoho z těchto faktorů je mimo současnou znalost, vědomost anebo kontrolu Společnosti a nemohou jí být
předvídány.

Žádné prohlášení nebo záruka, výslovná nebo implicitní, ani odpovědnost nebo závazek nejsou nebo nebudou poskytovány Společností nebo jejími akcionáři, řediteli,
vedoucími pracovníky, zástupci, zaměstnanci, poradci, ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti obsahu tohoto dokumentu. Společnost a její akcionáři tímto
výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Žádné informace, prohlášení nebo
názory uvedené v tomto dokumentu nebudou tvořit podklad pro jakékoliv budoucí smluvní vztahy, jejichž stranou bude Společnost.

http://www.atomtrace.com/

