Prezentace pro investory

CONTEG GROUP a.s.
5,25 %/2026

Korporátní dluhopis
Duben 2021

„Investujte do jednoho z mála výrobců IT rozvaděčů
a komplexních řešení pro datová centra v Evropě
a na Blízkém východě.“

CONTEG GROUP A.S.
5,25 %/2026
•

Conseq Investment Management, a.s. navazuje na úspěšné emise
korporátních dluhopisů
➢

https://www.conseq.cz/investice/prehled-dluhopisu

•

Snažíme se o diverzifikaci nabídky dluhopisů prostřednictvím
orientace na více emitentů a sektorů

•

Tentokrát získané prostředky využije firma CONTEG Group, a.s.,
která je jedním z největších výrobců IT a průmyslových rozvaděčů
a systémových řešení pro datová centra v Evropě a na Blízkém
východě (EMEA)

•

Expozice klienta vůči jednomu emitentovi by v závislosti na objemu
prostředků klienta neměla překročit 5 % portfolia

•

Korporátní dluhopis nakupuje klient bez poplatku s výnosem
vypláceným ročně formou fixního kupónu
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KDO JE CONTEG GROUP?
Ryze česká firma založená v roce 1998
http://www.conteggroup.cz

Od původního záměru vyrábět pouze rozvaděče se firma rychle dostala k výrobě
chladících systémů pro IT komponenty, data centra a k dodávkám komplexních
technologických celků
Společnost je schopna navrhnout, postavit a následně servisovat celá data centra
Společnost disponuje globálním obchodním a technickým zázemím, testovací
laboratoří a výrobními závody s nejnovějšími výrobními technologiemi
Chladící systémy můžete najít v serverových místostech, datových centrech, ale i
v restauracích, kavárnách a soukromých vinotékách
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CONTEG GROUP V ČÍSLECH
• Společnost založena v roce 1998
• Výrobní závody: 3
(Pelhřimov, Příbram a Měšice u Prahy)
• Plocha výrobních závodů: 23 250 m2
• Zahraniční pobočky a obchodní zastoupení: 10
• Působnost společnosti: v 60 zemích na 3 kontinentech
• Obchodních partnerů: cca 150
• Počet zaměstnanců: cca 380
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DETAILNÍ POPIS BUSINESSU CONTEG GROUP
Hlavní aktivity – CONTEG GROUP je ryze česká průmyslová skupina. Během více než 20 let své existence se dostala od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, systémy chytrého napájení a datová centra, až k dodávkám komplexních
technologických celků. Produkty CONTEG GROUP jsou dodávány jak malým firmám, tak i velkým korporacím a průmyslovým podnikům.
Hlavní trhy – CONTEG GROUP působí v 60 zemích světa na 3 kontinentech. Centrála skupiny je v Praze, dále má skupina v České republice 3 výrobní závody v Pelhřimově, Příbrami a Měšicích. V zahraničí má skupina prodejní místa včetně
skladů v Nizozemí pro země Beneluxu a ve Francii. Obchodní zastoupení jsou také v Rusku, Finsku nebo SAE.
Historie
• Koncem roku 1998 byla založena společnost CONTEG spol. s r.o., jejíž hlavní činností byla výroba rozvaděčů. Od začátku se společnost soustředila primárně na vývoj, výrobu a prodej IT rozvaděčů a jejich příslušenství. Během let k této
výrobě postupně přibyla i zakázková výroba z plechu, která byla podpořena v roce 2007 akvizicí společnosti GEOMINE a.s.
• V roce 2008, tzn. těsně před finanční krizí, došlo k rozhodnutí, že se společnost začne více orientovat nejenom na dodávky IT „plechových skříní“, ale také na vývoj a výrobu sofistikovanějších výrobků v oblasti přesného chlazení pro
datová centra a serverové místnosti.
• Během dalších let došlo k vývoji mnoha typů inovativních chladících jednotek a v roce 2012 byla vybudována unikátní testovací laboratoř v pelhřimovském závodě. Vývoj jednotek probíhal i ve spolupráci s univerzitami v České republice.
Díky těmto znalostem postupně začala realizace komplexních dodávek pro datová centra a v roce 2015 se tato činnost vyčlenila do společnosti DCI Czech a.s. Po úspěchu s chladícími jednotkami společnost také spustila v roce 2011
vývoj průmyslových a venkovních rozvaděčů, jejichž objem stále vykazuje rostoucí trend.
• Pro posílení výrobní znalosti v oblasti výroby kompresorových okruhů došlo v roce 2016 k akvizici společnosti HORKAN klima s.r.o. a tím i začlenění výrobků pro gastro průmysl do portfolia.
Pozice na trhu – CONTEG GROUP je dle výzkumu trhu provedeného společností Arizton jedním z vedoucích výrobců IT a průmyslových rozvaděčů a systémových řešení pro datová centra v Evropě a na Středním východě. Skupina realizuje
téměř polovinu své produkce a prodeje výrobků do ostatních zemí Evropské unie a více než 40 % produkce v rámci České republiky. Dle vlastního odhadu se skupina považuje za jednoho z pěti největších hráčů na hlavních trzích (primárně
Česká republika, Francie / BENELUX, Střední východ a Rusko).
Konkurence – V rámci globálního trhu jsou největší a nejznámější společnosti působící v oboru například Eaton, Schneider Electric nebo Legrand.
Růstový výhled odvětví
• Mezi jeden z hlavních trendů, který podporuje oblast datových center patří tzv. vysokovýkonná výpočetní technika cílící na vývoj superpočítačů zpracujících velké objemy dat. V dnešní době se objem zpracovávaných dat čím dál více
zvyšuje a výhledově skupina neočekává zpomalení. Pozitivní výhled v této oblasti má za následek zvyšování poptávky po budování datových center.
• Zavádění inovací a rychlý růst v oblasti cloudových úložišť, strojového učení, umělé inteligence a postupně se rozšiřující oblast virtuální reality podporuje vývoj samotných datových center. Podle dat společnosti Cisco (za období 2012 –
2018) činilo průměrné roční tempo růstu (CAGR) zhruba 30 %.
• Datová kapacita není využívána pouze k ukládání objemu dat, ale také ke cloudovým výpočetním technologiím, které jsou právě podpořeny modulárními datovými centry a konkrétně tzv. edge datovými centry, které mají být neblíže
koncovému zákazníkovi a nabídnout mu rychlou a latentní komunikaci dnes především pomocí sítě 5G. Díky globální přítomnosti skupiny(EU, Střední východ, Rusko apod.) je možné očekávat využití celosvětových příležitostí.
Citlivost odvětví na makroekonomický cyklus, resp. dynamiku HDP – Výstavba datových center dlouhodobě roste (viz předchozí bod), bez ohledu na ekonomickou situaci. Jde spíše o technologické trendy a nové potřeby v rámci
informačních technologií, které jsou méně citlivé na dynamiku růstu HDP.
Klíčové regulace a legislativa ovlivňující podnikání společnosti – Podle vyjádření emitenta takovéto regulace prakticky neexistují.
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CÍLE A HODNOTY CONTEG GROUP
ZODPOVĚDNOST
Klade důraz na kvalitu. Při výrobě využívá jen ty nejmodernější technologie
a nejkvalitnější komponenty.
EFEKTIVITA
Efektivně využívá bohatých obchodních a technických znalostí, díky kterým
se daří společnosti uplatňovat na trhu nové služby, produkty a aplikace.
INOVACE
Sleduje nové trendy a požadavky zákazníků, které využívá při vývoji
a zlepšování vlastních produktů a služeb.
PARTNERSTVÍ
Buduje dlouhodobé a oboustranně výhodné vztahy s obchodními partnery.
Vždy se snaží najít optimální řešení.
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STRUKTURA SPOLEČNOSTI CONTEG GROUP A.S.
CONTEG Group a.s.

Emitent

CONTEG spol. s.r.o.

CONTEG Nemovitosti
s.r.o.

Geomine a.s.

CONTEG Cooling s.r.o.

Jméno

Akcionářský podíl

Vít Voláček (CEO)

49,8 %

Vojtěch Voláček (CSO)

18,9 %

Ing. Jan Voláček

31,3 %

DCI Czech a.s.
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TOP MANAGEMENT CONTEG GROUP
Vít Voláček (CEO)
Narozen 1975
1993 – dokončené středoškolské vzdělání
1996 – jednatel Elfort Netcom s.r.o.
1998 – zakladatel a ředitel Conteg spol. s r.o.
2007 – předseda představenstva Geomine a.s.
2015 – předseda představenstva DCI Czech a.s.
2018 – předseda představenstva CONTEG group a.s.

Oliver Mokriš
Narozen 1963
Ing. ekonomie (1985 - Vysoká škola ekonomická v Praze,
obor Ekonomie zahraničního obchodu)
Ve skupině CONTEG od r. 2003:
• CONTEG, spol. s r.o. - obchodní ředitel 2003 - 2008
• Geomine a.s. - místopředseda představenstva od 2008
• CONTEG Cooling s.r.o. - jednatel od 2019
Předchozí praxe:
• Panduit Europe - Area Sales Manager 1998 - 2003
• Spectronex s.r.o., Praha - jednatel 1993 - 1997
• Spectronex AG, Basel - Commercial Manager 1991 - 1993
• Transakta PZO, Praha - vedoucí obchodní referent 1985 – 1991

Vojtěch Voláček (CSO)
Narozen 1977
Bethune-Cookman University, Florida, USA,
obor Mezinarodní obchod
Ve skupině Conteg od založení:
obchodní ředitel (2001-2003),
regionální obchodní ředitel (2003-2005),
ředitel pobočky v Dubaji (2005-2008),
vice-president sales (2008-dosud)
Lucent Technologies, New Jersey,
USA – procesní specialista (1999-2000)

Tomáš Dostál (CFO)
Narozen 1979
Jihočeská universita v Českých Budějovicích,
Obor Ekonomie a management, Diplom 2003
Institut interního auditu, Certifikovaný interní auditor, Titul CIA 2014
Ve skupině CONTEG od r. 2021:
• CONTEG Group a.s. – skupinový CFO od 01/2021
Předchozí praxe:
• HSE spol. s r.o. – jednatel a generální ředitel 04/2016 – 08/2020
• Deceuninck N.V. Belgie – Interní auditor Senior 10/2010-11/2015
• Deceuninck spol. s r.o. – Finanční ředitel 01/2008 – 09/2010
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KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ UKAZATELE
CONTEG GROUP A.S.
Tři finanční kovenanty (maintenance tests)

K datu

30.9.2020

Od – do

1.1. 2020 30.9.2020

Celková
aktiva
(mil. Kč)

Hotovost
(mil. Kč)

Vlastní kapitál
(mil. Kč)

Kapitalizace –
Vlastní kapitál /
Celková aktiva

Zadluženost –
Čistý dluh /
EBITDA

Úrokové krytí –
EBIT / Úroky

Úrokové krytí –
EBITDA / Úroky

Hotovost /
Dluh

1267

75

697

55 %

2,7

8,1

15,9

22 %

Kovenant: > 35 %

Kovenant: < 4,75

Kovenant: > 2,5

Tržby
(mil. Kč)

EBITDA
(mil. Kč)

EBITDA
marže

EBIT
(mil. Kč)

EBIT
marže

Čistý zisk
(mil. Kč)

ROIC

ROE

Provozní
cash flow
(mil. Kč)

CAPEX
(mil. Kč)

FCF
(mil. Kč)

Konverze
hotovosti =
FCF / EBITDA

682

77

11,4 %

39

5,8 %

32

4,3 %

6,1 %

35

31

4

5%
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KREDITNÍ CHARAKTERISTIKY CONTEG GROUP
Silné stránky
Stabilní ryze česká společnost – Společnost CONTEG je na trhu již více než 20 let. Na počátku byla založena za účelem výroby rozvaděčů. Aktivitou svých zakladatelů, kteří jsou ve společnosti
stále aktivní, a svým neustálým prorůstovým zaměřením se z CONTEGu stal výrobcem komplexních řešení v oblasti non-ICT infrastruktury datových center, telekomunikací a průmyslu. Nabízí
široké portfolio výrobků a disponuje globálním obchodním a technickým zázemím. Výrobní závody jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi i vlastní testovací laboratoří.
Diverzifikace produktů ve skupině – Během své existence se skupina CONTEG dostala od výroby rozvaděčů, přes chladicí systémy, vitríny a vinotéky a datová centra, až k dodávkám
komplexních technologických celků. Emitent dodává jak malým firmám, tak i velkým korporacím a průmyslovým podnikům. Velkou část ročních tržeb tvoří opakující se obchod se stálými zákazníky,
máme ale i společnosti zaměřující se na malou i velkou projektovou činnost. Díky tomu vykazuje skupina CONTEG stabilní hospodářské výsledky i v této nepříznivé pandemické době.

Přijatelná zadluženost – Dle poslední dostupné konsolidované účetní závěrky k 30. září 2020 činila zadluženost dle ukazatele Čistý dluh/EBITDA snesitelné úrovně 2,7. Kapitalizace dle ukazatele
Vlastní kapitál/Celková aktiva byla nadprůměrná na úrovni 55 %. Emitent také vykazuje nadstandardní úroveň úrokového krytí, ale ukazatelů EBITDA/Úroky i EBIT/Úroky. V neposlední řadě emitent
generuje kladné free cash flow (FCF).
Dividendová politika – Emitent od svého založení zatím žádné dividendy nevyplatil a veškeré zisky reinvestoval do rozvoje svého businessu. Emitent předpokládá, že většina zisků bude
reinvestována také v následujících letech. Dle emisních podmínek si nicméně může emitent při splnění kovenantů (incurrence tests) vyplatit maximálně 50 % konsolidovaného čistého zisku.

Slabé stránky
Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil – Emitent trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil do výroby. Tento problém přetrvává na některých pozicích již několik let. I přes využití
nejmodernějších technologií ve výrobě je navýšení objemu výroby limitováno počtem dostupných pracovníků.
Velikost společnosti – V rámci České republiky se skupina CONTEG řadí mezi významné společnosti. Z pohledu EMEA je však středně velká a musí být schopna dostatečně konkurovat velkým
nadnárodním koncernům.
Volatilita devizového trhu – Emitent realizuje více než 50 % svých tržeb v cizích měnách, zatímco na nákladové straně převažuje lokální měna. Emitent se do jisté míry zajišťuje vůči tomuto
kurzovému riziku standardními bankovními produkty, částečná nejistota v dlouhodobém horizontu ale zůstává.
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SPLATNOSTNÍ STRUKTURA FINANČNÍHO DLUHU
• Seniorní zajištěné bankovní úvěry,
leasing a provozní bankovní úvěr
jsou vůči dluhopisům ve
strukturálně seniorním postavení;

tyto úvěry jsou čerpány dceřinými
společnostmi
• Dluhopisy budou v kapitálové
struktuře pari passu vůči novým
plánovaným akvizičním
bankovním úvěrům; dluhopisy i
nové plánované akviziční úvěry
budou emitovány, resp. čerpány
na úrovni matky CONTEG Group
a.s.
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PORTFOLIO VYBRANÝCH PROJEKTŮ
CONTEG GROUP A.S.
• Datové centrum SafeDX – Česká republika

• Datové centrum PREBSCO – Francie
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ZÁKLADNÍ PARAMETRY EMISE CONTEG GROUP
• Fixní úrok 5,25 % p.a.
• Výnos vyplácen jednou ročně
• Velikost emise je 250 mil. CZK
• Splatnost v roce 2026
• Minimální investice 20 000 CZK
• Nákup prostřednictvím standardních smluv Classic Invest
společnosti Conseq Investment Management, a.s.

14

NA CO SI CONTEG GROUP PŮJČUJE PENÍZE?
•

Účelem využití prostředků je
➢ růst společnosti a akvizice v sektorech, kde působí společnosti ze skupiny
➢ rozvoj na vybraných zahraničních trzích

•

Cílem je penetrace následujících klíčových trhů
➢ datová centra
➢ mobilní bateriová řešení
➢ systémoví integrátoři komplexních řešení IT
➢ řešení pro řídící systémy dopravy

•

Společnosti jsou v současnosti dostatečně zainvestované nejmodernějšími
výrobními plochami a zařízeními

Zdroje peněžních prostředků

Využití peněžních prostředků

Dluhopisy

250 mil. Kč

Akvizice

350 mil. Kč

Bankovní úvěry

100 mil. Kč

Všeobecné
korporátní účely

50 mil. Kč

Hotovost – Open

75,4 mil. Kč

Hotovost – Close

25,4 mil. Kč

Celkem

425,4 mil. Kč

Celkem

425,4 mil. Kč
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STŘEDNĚDOBÁ STRATEGICKÁ VIZE CONTEG GROUP
„Společnost CONTEG má za cíl vybudovat úspěšnou evropsky
významnou společnost v horizontu následujících pěti let. Cílem
jsou tržby skupiny zhruba na úrovni 2 až 2,5 miliardy Kč. Takto
rychlý růst nelze realizovat pouze organicky bez strategických

akvizic.

Zároveň

CONTEG

spatřuje

významné

synergické

příležitosti v případě vhodně zvolených akvizic ze stejného nebo
blízkého oboru.“
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PROČ DLUHOPISY CONTEG GROUP?
• Dluhopisy jsou splatné v roce 2026 s fixním
úrokovým výnosem ve výši 5,25 % p.a.
bez dalších poplatků
• Emitent se zavazuje dodržovat pravidla, která
zvyšují jistotu investorů, že dostanou své peníze
zpět (viz. str. 12 v prospektu uvedeno v části
povinnosti emitenta)
• Vhodná diverzifikace Vašeho portfolia – korporátní
dluhopisy patří do diverzifikovaného portfolia,
je vhodné kombinovat emitenty a sektory
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JAKÉ PODMÍNKY SE EMITENT ZAVÁZAL DODRŽOVAT?
•

Poměr vlastního kapitálu na celkových aktivech
konsolidované účetní závěrky nebude nižší než 35 %

podle

každé

•

Poměr čistého dluhu k EBITDA nepřekročí do konce účetního období
2023 hodnotu 4,75 a od účetního období 2024 hodnotu 4,5

•

Ukazatel úrokového krytí podle každé konsolidované účetní závěrky
emitenta nebude nižší než 2,5 (EBIT/NÁKLADOVÉ ÚROKY)

•

Emitent nemůže zřídit žádné zajištění jakýchkoliv svých dluhů či dluhů
třetích osob zástavními nebo jinými podobnými právy třetích osob

•

Využít získané finanční prostředky z dluhopisů výhradně na poskytnutí
úvěrů či zápůjček v rámci skupiny emitenta

•

Emitent smí vyplatit na dividendách maximálně 50 % konsolidovaného
čistého zisku a to za podmínky, že takovou výplatou nepoklesne
kapitalizace pod 40 % a zadluženost nevzroste nad 3,8
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KORPORÁTNÍ DLUHOPIS CONTEG GROUP A.S., 5,25 %/2026
Emitent a název

CONTEG Group a.s., 5,25 %/2026

Investiční nástroj

Dluhopis se splatností 5 let a ročně vypláceným kupónem

Měna

CZK

Vedoucí manažer emise a administrátor a agent pro zajištění

Conseq Investment Management, a.s.

Minimální výše investice

20.000,- CZK

ISIN

CZ0003531345

Jmenovitá hodnota

1,- CZK

Způsob úpisu

Veřejná nabídka s prospektem schváleným ČNB

Předpokládaný objem emise

250.000.000,- CZK

Podoba a vlastnictví dluhopisů

Zaknihované dluhopisy evidované v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.

Emisní kurz

100 % jmenovité hodnoty

Úrokový výnos

5,25 % p. a., výplata roční

Datum emise

23.04.2021

Datum splatnosti

23.04.2026

Likvidita před datem splatnosti

Emitent je oprávněn, nikoliv však povinen, dluhopisy odkoupit
Cenu mohou zejména ovlivňovat vývoj bezrizikových úrokových sazeb (tzv. úrokových
swapů) a aktuální výše rizikové přirážky emitenta

Vstupní poplatek

0%

Předčasné splacení dluhopisů

Na základě rozhodnutí emitenta, nejdříve po 3 letech od data emise
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VÝZNAMNÁ RIZIKA

(DALŠÍ MOŽNÁ RIZIKA JSOU SPECIFIKOVÁNA V PROSPEKTU DLUHOPISU)
•

Rizika vztahující se k emitentovi
➢ riziko spojené s potenciálním dalším zadlužením emitenta (pouze za předpokladu dodržení závazků spojených s touto
emisí, dle emisních podmínek)
➢ riziko spojené s neschopností emitenta jako holdingové společnosti splácet dluhopisy z vlastních zdrojů

•

Rizika vztahující se ke skupině emitenta
➢ měnové riziko (největší část příjmů je denominováno v EUR, finanční skupina se k řízení tohoto rizika zajišťuje nákupem
finančních derivátů)

➢ riziko nezajištění kvalifikované pracovní síly
➢ riziko nepředvídatelné události a pandemie COVID-19
➢ tržní riziko (možnost ztráty významného odběratele, podíl pěti největších odběratelů v roce 2018 a 2019 byl kolem 39%)
➢ kreditní riziko, riziko likvidity, rizika spojená s výrobou

•

Rizika vztahující se k ČR
➢ politická, ekonomická, inflační a další rizika

•

Rizikové faktory vztahující se k dluhopisům
➢ riziko likvidity, riziko nesplacení, úrokové riziko, riziko předčasného splacení
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DISCLAIMER A UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÁ RIZIKA
Na veřejnou nabídku Dluhopisů se vztahuje povinnost uveřejnit nejpozději na jejím počátku prospekt Dluhopisů, který musí
nejprve schválit ČNB (dále jen „Prospekt“). Prospekt bude uveřejněn na internetové stránce Emitenta
http://www.conteggroup.cz, v části “Pro Investory“, a na webových stránkách Administrátora www.conseq.cz, v sekci “Investice“
v části “Přehled dluhopisů“ . Prospekt bude rovněž všem zájemcům bezplatně k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do
16:00 hod. na pobočkách Emitenta na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4 a v určené provozovně
Administrátora na adrese Conseq Investment Management, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1. To platí obdobně
pro případné dodatky Prospektu a ostatní dokumenty, které se podle Prospektu uveřejňují.
Zájemci o koupi Dluhopisů musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených v Prospektu ve znění jeho
případných dodatků. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v Prospektu a jeho dodatcích platí vždy naposled
uveřejněný údaj.
Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Dluhopisů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v Prospektu a jeho
případných dodatcích jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Dluhopisů
každým z potenciálních nabyvatelů a mělo by být učiněno se zohledněním principu řádné diverzifikace vzhledem k expozici na
jednoho emitenta. Návratnost investice do Dluhopisů není zaručena. Každá investice obsahuje riziko, informace o rizicích
spojených s investicí do Dluhopisů jsou uvedeny v Prospektu včetně jeho případných dodatků.

Pojmy v tomto dokumentu uvedené s velkým počátečním písmenem a zde nedefinované mají význam uvedený v Prospektu.
Tento dokument není návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy.
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