START DAY, Praha
27. 4. 2021

„We atomize the world“

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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AtomTrace 2021
Jsme brněnská vysoce inovativní technologická společnost!
§ Jsme vývoj špičkového know-how v oblasti 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 oblasti lidské činnosti!
§ Máme za sebou IPO START 2018!
________________________________________________________________________________________________
§

§
§
§
§
§

Co přinesl COVID-19 do roku 2021?
Jak rosteme v roce 2021?
Kde je naše konkurence v roce 2021?
Jak se nám aktuálně daří v roce 2021?
Co čekáme od roku 2021?
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Co přinesl COVID-19 do roku 2021?
COVID nás v loňském i letošním roce zasáhl naplno, vytvořil nám překážky vývozu, zpozdil nám dodavatele, zmrazil
naše globální kanály, partnery, distributory i zákazníky. Museli jsem opakovaně dočasně omezit provoz i kapacity.
Naše trhy se postupně obnovují. Významně aktivní jsme v tomto roce začali být zejména v České republice, také v
Německu anebo v Polsku. Na trhu LATAM, do kterého jsme hodně ve 2019 i 2020 investovali a byl díky COVID-19
úplně paralyzovaný, přichází letos první vlaštovky obnovení obchodních případů, trh USA pro nás zatím představuje
jen velmi pomalý návrat, také naši EU partneři začínají teprve postupně a pomalu znovu otevírat jednání k
přerušeným zakázkám a strategickým projektům.
Aktivně postupujeme v roce 2021 na Blízkém a Středním východě, přišly nám nové příležitosti v Africe, také v
jihovýchodní Asii, silný post COVID-19 nástup držíme od konce loňského roku na čínském trhu, kde máme dodánu a
instalovánu už první letošní sestavu, dokončujeme pro vývoz druhou a tendrujeme třetí. V Číně plánujeme společně
s naším distribučním partnerem letos prodat minimálně 5 zařízení.
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Co přinesl COVID-19 do roku 2021?
Vzdálená instalace technologie LIBS
Nezastaví nás ani zákaz cestování. I v těchto těžkých
dobách COVID pokračuje naše podnikání. Po všech
překážkách v roce 2020 jsme obnovili exportní
objednávky. Prostřednictvím Zoom a WeChat,
vzdálená instalace Sci-Trace v Číně s naším místním
partnerem
Shanghai
Chemlab
Laboratory
Instrument Co., Ltd.
To je potvrzení, že se správným a moderním
přístupem a technologiemi je možné instalovat i tak
složité zařízení jako Sci-Trace s technologií LIBS.
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Co přinesl COVID-19 do roku 2021?
Vybudování obchodního týmu

VP Sales

Marketing

APAC

Sales

GCC

Product

Kuwait &
Mongolia

USA
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Jak rosteme v roce 2021?
Kapacitně jsme posílili již v loňském roce, pro rok 2021 opět plánujeme další nábor pracovníků do vývoje a výroby
(1 až 3 v mixu junior i senior) a zejména pak do obchodu (1 až 2 v mixu junior i senior)
Pro pokrytí plánovaného růstu vývojových a výrobních kapacit plánujeme v tomto roce další rozšíření prostor pro
vývoj a výrobu v rámci budovy, kde firma sídlí a působí
Pro naše obchodní partnery letos plánujeme pro rok 2021 nový portál Become a Partner, plánujeme i přípravy na
zbrusu nové webové stránky pro rok 2022
Implementovali jsme nové business CRM
Plánujeme vydání první emise zaměstnaneckých akcií (2021)

Jak rosteme v roce 2021?
Obchodní aktivity v 20+ zemích světa

Noví partneři v 5 státech světa, v jednaní UAE, Irán, Polsko (duben 2021)

AtomTrace CRM a výhledy 2021
Nové CRM a výhledy do roku 2021:

Kde je naše konkurence v roce 2021?
Sledujeme i nadále naši globální konkurenci, významně nijak nesílí náš hlavní konkurent Applied Spectra, nevidíme
globálně jeho silnější vliv, spíše teritoriálně, např. v našich aktivitách v Turecku.
Střetáváme se nově, především v Číně, s britskou konkurencí Applied Photonics.
S novými aplikačně zaměřenými konkurenty DTE (Island, aplikace ve výrobě hliníku) a Elemission (Kanada, aplikace
v těžbě) se prozatím obchodně nestřetáváme.

Jak se nám aktuálně daří v roce 2021?
V roce 2020 valná hromada společnosti úspěšně schválili navýšení základního kapitálu a úpis nových akcií, to byl
silný krok a signál stabilizace dalšího rozvoje společnosti.
V prvním kvartále roku 2021 jsme získali bankovní úvěr ve výši 20milionů Kč na provozní financování společnosti se
zárukou v rámci programu ČMZRB Záruka COVID III, o niž jsme již v roce 2020 na základě situace spojené s COVID19 zažádali.
Na konci roku 2020 jsme posílily přístrojové zařízení naší aplikační laboratoře, kterou dnes považujeme za špičkově
vybavenou, posilujeme spolupráci s tuzemskými instituty v oblasti komparativních analýz.
Dokončujeme vývoj Road-Trace, pokračujeme v práci na inovacích a optimalizaci Sci-Trace pro zdravotnictví,
postupujeme v projektu A-Trace pro průmysl, získali jsme značku kvality a certifikaci Evropské komise, Seal of
Exellence a s podporou JIC a agentury TAČR očekáváme v tomto roce čerpání dotace z loňského žádaného projektu
EIC Accelerator právě skrze Seal of Exellence a pro ten účel uvolněné zdroje TAČR.
Na konci loňského roku jsme získali evropský dotační titul EIT Raw materials a na jeho základě vyvíjíme dnes zcela
nové kompaktní a přenosné zařízení pro vysoce přesné analýzy LIBS v terénu, pro nás toto bude vedle uvedení
zařízení Road-Trace na trh druhá Superstar naší společnosti pro rok 2021.

Jak se nám aktuálně daří v roce 2021?
EIT RawMaterials

Naše cesta od vědy k průmyslu
pokračuje. Dalším milníkem je
spolupráce s EIT RawMaterials,
naše společnost získala podporu a
financovaní s programu
„Start-up and SME Booster Call
2020 –4th Cutoff date“!
EIT RawMaterials je zaměřen na
težební průmysl a zpracování
surovin a materiálů. S jejich
podporou a sítí se těšíme na
rozšíření našeho podnikání do pro
nás nového segmentu, a to s
produktem M-Trace

Jak se nám aktuálně daří v roce 2021?
Seal of Exellence

Slavíme! Další skvělé potvrzení, že na naší práci záleží.
Po podpoře ze strany EIT RawMaterials přichází hodnocení přímo od Evropské komise.
Obdrželi jsme #SealofExcellence s projektem A-Trace, který byl mezinárodním panelem
nezávislých odborníků na # H2020 hodnocen jako prvotřídní inovace.

2017 Prototype

Today

Future
Technological
Redesign

2023 Production

Co čekáme od roku 2021?
Od roku 2021 očekáváme další postupné plnění stanoveného strategického plánu, v důsledku setrvávání vážné
globální situace související s COVID-19 a s ní spojených překážek na tuzemském i globálních trzích se však bohužel
prohlubuje zpoždění v plnění plánu z předešlých let.
Klíčové vstupy do roku 2021:
Aktivní export bez ohledu na
překážky COVID:

Aktivace partnerského programu:

Dva nové produkty uvedené na trh:
Road-Trace (za podpory MPO Trio)

M-Trace
(za podpory EU, EIT RawMaterials)

Právní upozornění
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 27. 4. 2021 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.
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