
„We atomize the world“

START DAY, Praha

6. 10. 2020



Prezentující

Miroslav Mandel
§ Vice-Prezident Sales, AtomTrace a.s.
§ obchodní strategie společnosti, prodej, distribuční sítě, OEM a channel

management
§ předchozí profesionální působení:

§ Flowmon Networks a.s. (Sales Vice Prezidents APAC, LATAM)
§ skupina ABB (OEM Business Development, Sales a Channel Manager

EMEA, SAS, NAS)
§ JIC Platinum expert:

§ expert programu Platinum Jihomoravského inovačního centra, Sales
management, International sales, CRM/ERP systemy, OEM
management
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§ Jsme brněnská vysoce inovaZvní technologická společnost!
§ Jsme vývoj špičkového know-how v oblasZ prvkové analýzy pomocí metody LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy)! 
§ Jsme start-up vzniklý z výzkumného centra CEITEC, jsme tady už od roku 2014!
§ Dodáváme globální technologii pro globální trhy, pro univerzity, výzkumná centra, průmysl, zdravotnictví, životní 

prostředí a další oblasZ lidské činnosZ!
§ Máme za sebou IPO START 2018!
________________________________________________________________________________________________

§ Co přinesl COVID-19?
§ Co bude po COVID-19?
§ Jak rosteme?
§ Kdo je naše konkurence?
§ Jak se nám aktuálně daří?
§ Co čekáme od roku 2020?



AtomTrace 2020  
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§ plán 2019 (25 000 000 Kč obrat) nebyl nenaplněn, důvodem byly časové posuny v dodávkách, v jednáních v 
tuzemsku i na zahraničních trzích, prohrané/zrušené/posunuté tendry, složitý přístup na trhy LATAM

§ plán 2020 je i díky COVID-19 přímé navázání na 2019, pokračujeme v otevřených jednáních, pokračujeme v 
posunutých tendrech, vstupujeme do nových tendrů, „rolujeme“ plán 2019
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dodávky 2019 v jednání
(dokončení 2020)

dodávky 2019 přihlášené v tendrech
(dokončení 2020)

dodávky 2019, nedokončená výroba přesun do 2020

dodávky 2020 v jednání včetně přihlášených tendrů
(dokončení 2021)

dodávky 2019, nedokončená výroby, dodané 2020
dodávky 2020, aktuálně ve výrobě
dodávky 2020, plán výroba do konce roku



AtomTrace produktový vývoj 2020

Stav vývoje k 6. 10. 2020
Road-Trace
• dokončování plně funkčního prototypu
• testování v terénu
• op6malizace navrženého řešení
• kvůli dopadům COVID-19 plánujeme 

prodloužení projektu do 6/2021

A-Trace®
• pokračuje vývoj řady A-Trace® pro 

specifické průmyslové aplikace
• zaměření stále primárně na automobilový 

průmysl
• zpomalení způsobené COVID-19 jsme 

překonali, pokračujeme dál

Sci-Trace®
• pokračujeme ve vývoji Sci-Trace® pro 

specifické klinické aplikace, zejména v 
oblas6 onkologického výzkumu



AtomTrace zvýšení základního kapitálu 2020

§ Valná hromada dne 14.9.2020 schválila zvýšení základního kapitálu společnosZ
§ společnost vykázala za rok 2019 záporný vlastní kapitál, posílení základního kapitálu bylo nezbytné
§ zvýšení základního kapitálu bylo navrženo a schváleno v částce zhruba 17mil Kč, což de facto znamená 

dodatečné získání prostředků, na které společnost nedosáhla při svém IPO 2018
§ schválením navrženého zvýšení základního kapitálu společnost dostala důvěru akcionářů v další rozvoj a 

stabilitu společnosM
§ Zvýšení základního kapitálu proběhlo neveřejným úpisem nových akcií s využiom přednostního práva akcionářů

§ zvýšení základního kapitálu bylo valnou hromadou schváleno jako neveřejné, s využiNm přednostního práva 
stávajících akcionářů, za 1 stávající akcii společnost vydává vždy 1 novou akcii, s emisním kurzem akcií 8 Kč za 
akcii

§ upisování akcií s přednostním právem akcionářů probíhalo od 15.9.2020 do 29.9.2020
§ upsána byla většina akcií s přednostním právem akcionářů, akcie neupsané s přednostním právem akcionářů 

budou v navazujících dnech upsány tzv. určeným zájemcem, společnosN Solar Power to the People CoöperaMef
U.A., historickým Business Angelem společnosM, který je pod kontrolou majoritního akcionáře Georga Hotara

§ Firma plánuje investovat do stabilizace i dalšího rozvoje
§ získané prostředky budou směřovat přímo do pracovního kapitálu, do dalšího rozvoje společnosM po epidemii 

COVID-19, zejména na nákupy skladových zásob pro realizaci zakázek dnes otevřených v jednáních a 
plánovaných na 2021



Právní upozornění
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Tento dokument byl vypracován společnos5 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 SpolečnosP v rámci prezentace SpolečnosP na tzv. START DAY trhu START, organizovaném dne 6. 10. 2020 Burzou cenných
papírů Praha, a.s. Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů SpolečnosP nebo podniků či akPv zde
popsaných, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli invesPčních nástrojů. Informace v této prezentaci odráží převažující podmínky poskytnuté Společnos5 dle
nejlepšího vědomí a svědomí k datu vyhotovení této prezentace a podléhají tedy budoucím změnám.

Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Společnos< ani o akciích Společnos<. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se
před učiněním jakéhokoli inves<čního rozhodnuD ohledně akcií Společnos< měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnos<
své inves<ce a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnos< uvedené v prospektu akcií Společnos<, který byl schválen rozhodnuDm 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
Společnos< www.atomtrace.com v sekci „Investors“.

Informace zde poskytnuté Společnos5 mimo jiné také zahrnují odhady a předpovědi budoucích finančních výsledků, které byly připraveny managementem SpolečnosP.
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 SpolečnosP a nemohou jí být
předvídány.

Žádné prohlášení nebo záruka, výslovná nebo implicitní, ani odpovědnost nebo závazek nejsou nebo nebudou poskytovány Společnos5 nebo jejími akcionáři, řediteli,
vedoucími pracovníky, zástupci, zaměstnanci, poradci, ve vztahu k přesnosP, spolehlivosP nebo úplnosP obsahu tohoto dokumentu. Společnost a její akcionáři 5mto
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/

