
Oznámení zahájení veřejné nabídky akcií 
KLIKY.PR na trhu START
Tisková zpráva, Dobruška 31. května 2022

Česká společnost M&T 1997, a.s., výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky, oznamuje 
zahájení veřejné nabídky akcií KLIKY.PR na trhu START pražské burzy, která proběhne od 
7. do 21. června.

Dne 30. května 2022 schválila Česká národní banka prospekt veřejné nabídky akcií společnosti 
M&T 1997, a.s. Ta se uskuteční formou aukce na trhu START Burzy cenných papírů Praha a.s. 
Celkem bude nabídnuto 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25.000 – 35.000 CZK.

Aukce bude pro investory otevřena od 7. do 21. června (od 14. června se zveřejněnou knihou
objednávek). Minimální objednávka neboli lot je stanovena na 4 akcie. To při nejnižší nabídkové 
ceně znamená minimální nutnou investici 100 tisíc korun. Prvním obchodním dnem by se mělo 
stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START 
i na burze RM-Systém, kde již byla také podána žádost o přijetí akcií k obchodování.

Snížení velikosti lotu na sekundárním trhu
Společnost se zároveň rozhodla snížit od prvního obchodního dne minimální obchodní jednotku 
ze 4 na pouhé 2 ks akcií. Záměrem je podpora likvidity akciového titulu na sekundárním trhu. 

Ocenění
Akcie společnosti M&T 1997, a.s. se budou upisovat při tržní kapitalizaci 320 – 448 milionů 
korun. Na spodní ceně se bavíme o násobku čistého zisku PE 10,5x a násobku provozního zisku 
EBITDA  7,6x. Hlavním lákadlem pro investory bude dividenda. Společnost hodlá vyplácet 60 % 
čistého zisku investorům a dlouhodobý dividendový výnos se tak očekává mezi 5 – 6 % ročně.

Hospodářské výsledky roku 2021
Tržby vzrostly meziročně o 16 % na 150,5 mio. CZK. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 87 % na 
42,1 mio. CZK a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 mio. CZK. Veškeré dokumenty 
k IPO jsou již k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory.

Kontakt pro investory: František Bostl, bostl@starteepo.com

UPOZORNĚNÍ: Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií společnosti M&T 1997, a.s. (dále jen
„Akcie”). Akcie jsou nabízeny na základě unijního prospektu pro růst vyhotoveného ke dni 26.5.2022 a schváleného Českou národní
bankou ke dni 30.5.2022 („Prospekt“). Prospekt byl uveřejněn na webových stránkách https://www.kliky-mt.cz/mt1997/pro-
investory/. Schválení Prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení akcií, které jsou nabízeny.
Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s Prospektem, nežli učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální
rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií společnosti M&T 1997, a.s.
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