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AtomTrace 2022 
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§ Brněnská high-tech společnost
§ Vývoj a produkce špičkového know-how v oblasti prvkové analýzy pomocí metody LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy) 
§ Start-up vzniklý z výzkumného centra CEITEC
§ Globální technologie pro globální trhy, pro univerzity, výzkumná centra, průmysl, zdravotnictví, životní prostředí a 

další oblasti lidské činnosti
§ IPO trh START 2018
________________________________________________________________________________________________

§ Předběžné hospodářské výsledky 2022
§ Konec 2022 a plán vstupu do 2023
§ Globální orientace trhu LIBS pro 2023 a dálee
§ Obchodní vývoj 2022
§ Kapitálové posílení společnosti 2022
§ Základní SWOT analýza 2022



Předběžné hospodářské výsledky 2022
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Konec 2022 a plán vstupu do 2023 
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§ I přes složitou globální situaci poznamenanou současnou geopolitickou krizí Společnost v roce 2022 aktivně
posiluje svoji pozici na globálních trzích, a to jak tam, kde je již aktivní, tak i na nových trzích

§ Společnost pokračuje v roce 2022 ve strategických vývojových projektech zejména v oblastech průmyslu,
těžby, klinického výzkumu, perspektivně také v oblasti environmentálních aplikací, a to dominantně vlastními
kapacitami

§ V roce 2021 Společnost významně inovovala své produktové portfolio o zařízení M-Trace, jeho vývoj byl
financovaný v letech 2020 a 2021 evropským grantem z programu EIT Raw Materials. Společnost toto zařízení
v roce 2022 dále inovovala včetně patentové ochrany a též opakovaně prezentovala na klíčových
mezinárodních obchodních a odborných eventech roku, pro tržby roku 2022 tak vedle prodejů inovovaného
zařízení Sci-Trace předpokládá i prodej prvních kusů zařízení M-Trace

§ Společnost v roce 2022 také pokračuje ve vývoji zařízení A-Trace, určeném pro on-line nasazení v průmyslu
(produkt se zaměřuje primárně na automobilový průmysl). Na podzim roku 2020 byl projekt A-Trace
ohodnocen jako prvotřídní inovace (Seal of Excellence v rámci programu EIC Accelerator) certifikátem od
Evropské komise. V návaznosti na získané ocenění Společnost v roce 2022 (Q4 2022) předpokládá spuštění
tohoto projektu skrze dotační program Národní plán obnovy

§ Společnost v roce 2022 úspěšně obhájila dokončení projektu vývoje zařízení pro detekci reziduí brzdných
stop (dotace program TRIO, MPO ČR), s obchodním označením Road-Trace, v současné době je zařízení
produktově inovováno pro jeho nasazení na trh



Globální orientace trhu LIBS pro 2023 a dále
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§ Odvětví se do blízké budoucnosti vyvíjí třemi směry:
§ Hlavním směrem jsou stále stolní laboratorní (table-top) LIBS spektrometry, které jsou velmi přesné,
vyžadují však komplikované odborné zacházení, jejich pořízení je nákladné a směřují především do
vědecké a výzkumné sféry (ze sortimentu Společnosti zařízení Sci-Trace)

§ Na druhé straně se lze setkat s jednoduchými kompaktními ručními LIBS spektrometry, které sice zdaleka
nedisponují takovou přesností jako stolní laboratorní zařízení, ale jsou uživatelsky přívětivější, cenově
dostupnější, významně vhodnější k nasazení do průmyslu a také celkově více upřednostňovanými před
stolními laboratorními sestavami

§ Společnost ovšem jako strategicky klíčový vnímá nový, třetí směr a trend, charakterizovaný jednak
průnikem výkonu stolních laboratorních LIBS spektrometrů s mobilitou, jednoduchostí ovládání a
příznivou cenou kompaktních ručních LIBS spektrometrů (ze sortimentu Společnosti zařízení M-Trace),
jednak úzce aplikačně zaměřenými LIBS spektrometry a jejich integrací do automatizace, technologických
a výrobních procesů (ze sortimentu Společnosti zařízení A-Trace)



Obchodní vývoj 2022 
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§ Předpokládané dodávky 2022
§ Celkový objem poptávek/zakázek v jednání anebo 

tendrech v roce 2022 činí téměř 5 mil. EUR
§ „Předpokládaná výše tržeb pro rok 2022 činí 1,3 mil. 

EUR“ (AZ 2021)

§ M-Trace trade shows a konference 2022
§ Laser 2022 Mnichov, Německo
§ Control 2022 Stuttgart, Německo
§ Analytica 2022 Mnichov, Německo
§ Spectr‘Atom 2022 Pau, Francie
§ Journées LIBS France 2022 Marseille
§ LIBS 2022 Bari, Itálie 



Kapitálové posílení společnosti 2022 
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Kapitálové posílení společnosti 2022 
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Mezitimní účetní závěrka k 30.4.2022



Základní SWOT analýza 2022
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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 4. 10. 2022 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/

