
ADAX Private Equity Fund SICAV a.s., příležitost, jak se
podílet na budoucím růstu malých a středních firem
v regionu České a Slovenské republiky

Relativně mladý investiční fond, který je z 50 % spoluvlastněný

Regionální hospodářskou komorou Brno, vznikl jako nástroj pro

posílení konkurenceschopnosti malých a středně velkých firem

v České a Slovenské republice. Fond se zaměřuje na nákup

společností, které primárně postrádají budoucí nástupnictví z

důvodu mezigenerační obměny, kde fond cílí na další rozvoj

těchto firem i díky synergiím, které se nabízejí v rámci postupné

konsolidace jednotlivých segmentů ekonomiky. Fond ADAX se

zaměřuje na firmy z několika segmentů tak, aby i investorům

nabídl určitou míru stability a dlouhodobého zhodnocení

investovaných prostředků. Cílí na zhodnocení převyšující 10 % p.

a. Aktuální doba nabízí mnoho investičních možností a i stávajícím

majitelům společností nabízí participaci na zhodnocení jejich

prostředků formou reinvestice části kupní ceny do fondu, a to

formou nabytí investičních akcií.

Alef Bet s.r.o., M&A poradce

Alef Bet s.r.o. je zavedená poradenská firma specializující se na

nákupy a prodeje podílů ve středně velkých firmách, která má

více jak patnáctiletou historii a desítky zrealizovaných transakcí.

S ADAXem Private Equity Fund SICAV a.s. úzce spolupracuje jako

transakční poradce. Alef Bet s.r.o. je schopen najít vhodného

partnera a celou transakci zajistit, ať už se jedná o prodej nebo

nákup společnosti.

Proč investovat s ADAXem

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. investuje do firem, které

mají vybudovanou pozici na svých trzích a nastavené

odběratelsko-dodavatelské vztahy. Naším cílem je posouvat

společnosti manažersky kupředu a pomoci jim nalézt nové

trhy, snížit náklady nebo zvýšit zisk. Managementu firem

nabízíme možnost odborně růst a participovat na ziskovosti

jednotlivých společností a současně našim investorům

nabízíme diverzifikované portfolio fondu postavené na

společnostech z různých ekonomických segmentů. Tímto se

snažíme docílit stability, abychom zabránili poklesu hodnoty

fondu v případě ekonomických propadů v jednotlivých

segmentech.

ADAX Private Equity Fund SICAV a.s. je investičně při chuti

Fond postupně rozšiřuje své portfolio firem a za tímto

účelem nadále hledá k akvizicím firmy střední velikosti v Česku

a na Slovensku. Pokud jste majitelem takovéto firmy a

uvažujete o jejím prodeji, tak nás neváhejte kontaktovat. Jsme

připraveni najít nejlepší řešení pro vás, zajistit pokračování

fungování vaší společnosti a zároveň společnost dlouhodobě

rozvíjet. Stávajícím vlastníkům nabízíme možnost úhrady části

kupní ceny v investičních akciích tak, aby nadále mohli

participovat na výsledcích své společnosti. Zároveň vždy

vlastníkům nabízíme buď plnohodnotné, nebo částečné

fungování ve společnosti tak, aby došlo k bezproblémovému

předání společnosti.

ADAX
Private Equity

Fund SICAV a.s.

Investujeme do obchodních podílů 
dlouhodobě ziskových malých a středně 
velkých firem v České republice a na Slovensku 
s cílem nadále rozvíjet jejich potenciál a využít 
synergii, které nám akvizice umožňují.
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Tany spol. s r.o. (www.tany.cz)

Tany spol. s r.o. je tavírna sýrů v Nýrsku na Šumavě.

Jedná se o tradiční výrobu a primárně cílí na low-endové

zákazníky skrze privátní značky řetězců na českém

a slovenském trhu. Loňský rok byl pro nás výzvou

a museli jsme čelit několika negativním faktorům, které na

společnost dopadly. Věříme, že nás tato situace naopak

posílila a makroekonomickou krizí naopak projdeme

posíleni. V loňském roce došlo k meziročnímu nárůstu tržeb

na 182 mil. Kč (+37 mil. Kč) a udržení ziskovosti. Díky nově

získaným kontraktům s řetězci Penny a Lidl a navýšení cen

u stávajících kontraktů cílíme v letošním roce na tržby 215–

225 mil. Kč a zisk ve výši 22–25 mil. Kč. Naše značky na

pultech retailových řetězců:

CM Trade Via s.r.o. (www.cm-trade.cz)

CM Trade Via s.r.o. dodává sortiment zaměřený na

zdravý životní styl včetně ověřených produktů pro alergiky,

astmatiky a ekzematiky. Působí jako výhradní distributor

prověřených nadnárodních i lokálních značek pro Českou

a Slovenskou republiku. Je také provozovatelem

informačního portálu s e-shopem Proalergiky.cz/

Prealergikov.sk zaměřeného na odborné poradenství a

nabídku specializovaných produktů orientovaných na

zkvalitnění života alergiků, astmatiků a ekzematiků.

Podařilo se nám v době pocovidové společnost

zastabilizovat a otevřít nové distribuční kanály a výsledkem

je udržení obratu na úrovni 56 mil. Kč a ziskovosti na

5,5 mil. Kč. V letošním roce cílíme na tržby na úrovni

67–69 mil. Kč a zisk 7–8 mil. Kč. Růstu obratu jsme dosáhli

díky novým velkoobchodním partnerům, které se nám

podařilo získat v druhé polovině loňského roku a novému

webu. Naše hlavní značky jsou Winix, Nordilati, Bio-Life,

ProtesSom a další.

ADAX portfolio a jeho výkonnost

V loňském roce došlo k nákupu dvou společností Tany

spol. s r.o. a CM Trade Via s.r.o. v duchu strategie fondu

diverzifikovat v segmentech, které vidíme jako stabilní

a dlouhodobě udržitelné. U obou společností se s

odstupem času ukazuje, že společnosti měly své rezervy

a díky správnému nastavení řízení postupně ukazují svůj

potenciál do budoucna.

Hodnota fondového kapitálu podfondu je ve výši 46,8 mil.

Kč. Se znalostí informací ohledně hospodaření našich

společností a pozitivním trendu v tržbách a ziskovosti tak

věříme, že bychom mohli dosáhnout zhodnocení vloženého

kapitálu na úrovni +10 % p. a. za rok 2022. V letošním roce

cílíme na upsání akcí v objemu 100–150 mil. Kč, což by nám

následně mohlo pomoci k získání nových aktiv v objemu

400–500 mil. Kč.

Aktuálně je fond u několika jednání o vstupu do dalších

společností. Cílem fondu je vytvořit diverzifikované

portfolio fondu a využít synergii i napříč Regionální

hospodářskou komorou Brno. Pěvně věříme, že se náš/váš

fond brzo rozroste o další společnosti a dojde k naplnění

stanovené strategie fondu.
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