
Klikaři z M&T 1997, a.s. potvrzují roční výhled. 
Hospodaření za první pololetí předčilo očekávání

Tisková zpráva, Dobruška 30. září 2022

Český výrobce designového kování z Dobrušky pod Orlickými horami dosáhl za první pololetí letošního roku tržeb
86 milionů korun a provozního zisku EBITDA 24 milionů korun. Společnost zároveň potvrzuje letošní výhled a nevylučuje
jeho mírné překonání.

Do prvního pololetí roku 2022 promluvily náklady na IPO a splacení dluhopisů ve výši cca 3 mio. CZK. Zároveň dochází k YoY
nárůstu nákladů na materiál a energie o cca 7 mio. CZK (+30 %) vs. růst tržeb +16 %. Růst nákladů se tak nepodařil plně
přenést na zákazníky. I přesto v polovině roku plní společnost tržby na 51 % ročního plánu, EBITDA na 60 %, provozní zisk na
65 % a zisk před daní na 66 % ročního plánu. Společnost tak potvrzuje roční plán s mírně optimistickým výhledem na jeho
překročení. Na úrovni rozvahy pak proběhly důležité změny na straně pohledávek i závazků. Pohledávky meziročně poklesly
ze 131 na 15 mio. CZK vlivem splacení závazku akcionáře Ivo Ulicha. Meziroční také poklesla výše cizích zdrojů ze 122
na 49 mio. CZK, a to vlivem snížení objemu dluhopisů v oběhu ze 100 na 18,5 mio. CZK.

PROBÍHÁ PŘEDČASNÉ SPLACENÍ DLUHOPISŮ
Díky červnovému úspěšnému vstupu na trh START pražské burzy a souvisejícímu prodeji akcií vypořádal Ivo Ulich své
závazky vůči společnosti, která zároveň odkoupila většinu svých vydaných dluhopisů. Šlo tak o pokles úročeného zadlužení
o 81,5 mio. CZK. Do 30. září 2022 pak proběhne očekávaný odkup dalších dluhopisů, a to v hodnotě zhruba 16 mio. CZK.
Zároveň bylo oznámeno 15. září 2022 úplné splacení emise dluhopisů MAT.&TECH. 5,20/24 k datu 31. října 2022. V říjnu tak
budou vypořádány zbylé dluhopisy v objemu zhruba 2,5 mio. CZK. Po zániku emise dluhopisů bude ihned poté odstraněna
současná zástava podniku ve prospěch agenta pro zajištění Conseq Investment Management, a.s. Společnost M&T 1997,
a.s. tak naplňuje své letošní cíle z pohledu hospodaření i z pohledu rozvahy.

POCTIVÁ ČESKÁ MANUFAKTURA ZNÁMÁ PO CELÉM SVĚTĚ.
V Dobrušce pod Orlickými horami se rozkládá na 2 hektarech moderní výrobní závod, který zaměstnává 50 zaměstnanců.
Odsud se do celého světa vyváží designové dveřní kliky. Každý den takto odchází z M&T okolo 700 ks finálních výrobků,
které obdivují turisté v luxusních resortech i návštěvníci honosných firemních sídel. Na začátku byli 3 bratři Ulichové –
sportovci s pevnou vůlí a jasnou vizí jít svojí cestou. Firma M&T 1997, a.s. tak byla založena před 25 lety s cílem vyvíjet,
vyrábět a uvádět na trh neustále nové designové, konstrukčně a technologicky ojedinělé dveřní kliky a kování. Za nadčasový
design svých výrobků společnost z Dobrušky několikrát obdržela prestižní světová ocenění REDDOT DESIGN AWARD (2013,
2020) a GOOD DESIGN AWARD (2020). Společnost od roku 1997 urazila pořádný kus cesty. A to až k tržbám 151 milionů
korun a k provoznímu zisku EBITDA 42 milionů korun, kterých dosáhla v roce 2021. Ročně přitom vyrobí zhruba 120 tisíc
párů klik, jejichž prodej představuje dvě třetiny obratu. Zbytek tvoří neviditelné zárubně, magnetické systémy zavírání
dveří, dveřní zarážky nebo třeba okenní kliky. Akcie společnosti se od 27. června 2022 obchodují pod tickerem KLIKY.PR,
a to na trhu START i na burze RM-Systém.
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Veškeré dokumenty a kontakty pro investory jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory.
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