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Prezentující

Jan Proček

§ spoluzakladatel a akcionář AtomTrace a.s.
§ CEO a prokurista AtomTrace a.s.
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AtomTrace 2022 
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§ Jsme brněnská high-tech 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!
________________________________________________________________________________________________

§ Předběžné hospodářské výsledky 2021
§ Vstup do roku 2022
§ Obchodní vývoj 2022
§ Kapitálové posílení společnosti 2022



Předběžné hospodářské výsledky 2021
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§ 2021 předpokládaná ztráta 20 milionů korun

§ 2021 předpokládaný záporný vlastní kapitál 20 milionů korun

§ 2022 kapitálové posílení 60 milionů korun



Vstup do roku 2022 
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§ EMSLIBS 2021, představení M-Trace pro rok 2022
§ EIT Raw Materials partnerství a komunita pro rok 2022
§ Sci-Trace 2022, pokračování vývoje pro biologické a klinické aplikace
§ Road-Trace projekt dokončen, Road-Trace go to 2022, WREX 2023
§ Spolupráce AtomTrace a VUT v Brně, Průmysl dnes
§ TAČR 2022
§ Posílení obchodního a marketingového týmu +2
§ Noví partneři pro rok 2022, Slovinsko, Norsko, Španělsko, Maďarsko



Obchodní vývoj 2022 
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§ M-Trace ready to go 2022
Laser 2022 Mnichov, Německo
Control 2022 Stuttgart, Německo
Analytica 2022 Mnichov, Německo
Spectr‘Atom 2022 Pau, Francie
Journées LIBS France 2022 Marseille 

§ Sci-Trace ready to go 2022

§ Road-Trace ready to go 2022

§ Produktové inovace roku 2022
M-Trace, Road-Trace, Sci-Trace

§ Zakázky roku 2022
USA, Německo, Maďarsko, Rakousko, Irán, Turecko, Kuvajt, Belgie, Bulharsko, Srbsko, Velká Británie, 
Argentina, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Slovensko, Čína



Kapitálové posílení společnosti 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 3. 5. 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/

