
Kniha objednávek akcií KLIKY.PR zveřejněna. 
Zdá se, že je vyprodáno

Tisková zpráva, Dobruška 14. června 2022

Výrobce dveřních klik a kování M&T 1997, a.s. oznamuje zveřejnění knihy objednávek na trhu 
START a předběžné přeupsání nabídky akcií na spodní ceně 25 tisíc korun.

Dne 14. června proběhlo v 10 hodin zveřejnění knihy objednávek akcií společnosti M&T 1997, a.s. Celkem je nabízeno 1.440 
ks akcií v cenovém rozpětí 25 – 35 tis. korun. Dle předběžného zájmu investorů byly dnes ráno již zadány objednávky 
na 1.508 ks při spodní ceně 25 tis. CZK za akcii, tj. 105 % nabídky a kniha objednávek se tak začíná přeupisovat. Na středu 
cenového pásma při 30 tis. CZK za akcii je pak předběžně upsáno 57 % nabízených akcií, a při nejvyšší ceně 35 tis. CZK 
je to 18 % akcií.

Sledujte živě knihu objednávek zde: https://upis.pxstart.cz/#/offers/detail/16. 

„M&T nabízí silný příběh při atraktivním ocenění. Současný pohled na knihu objednávek indikuje velice pravděpodobné 
přeupsání a následné krácení objednávek,“ komentuje současný vývoj poradce transakce František Bostl ze STARTEEPO. 
„Investoři by tak měli se svými pokyny mírně taktizovat, aby se na ně dostalo,“ doplnil.

Akcie společnosti M&T 1997, a.s. se nyní přeupisují při tržní kapitalizaci 320 milionů CZK, tj. při násobku čistého zisku 
PE 10,5x a násobku provozního zisku EBITDA 7,6x. Provozní zisk EBITDA v minulém roce vzrostl o 87 % na 42,1 mio. CZK 
a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 mio. CZK. Hlavním lákadlem by pak měla být dividenda. Společnost hodlá 
vyplácet 60 % čistého zisku a dividendový výnos se tak očekává zhruba 6 % ročně.

10. titul na trhu START
Prvním obchodním dnem by se mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR 
na trhu START jako v pořadí již 10. titul této nové platformy pro malé a střední podniky, kterou burza spustila v roce 2018. 
Akcie M&T ale míří zároveň i na burzu RM-Systém, kterou provozuje Fio banka. Duálně se na obou platformách obchodují 
např. i akcie zpracovatele kůží KARO Leather, které si od svého IPO debutu v roce 2019 připsaly výnos 253 %, a jsou tak 
doposud nejúspěšnějším titulem na trhu START.

Snížení minimální objednávky první obchodní den
První obchodní den 27. června dojde pro investory ke snížení minimální investice ze 4 ks akcií na 2 akcie na trhu START a na 
1 ks na trhu RM-Systém. Akcie se tak stane výrazně dostupnější. „Věřím, že uvidíme solidní IPO efekt,“ doplňuje Bostl.

Veškeré dokumenty k IPO jsou 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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