VEŘEJNÁ EMISE PODŘÍZENÝCH
DLUHOPISŮ ZOOT a.s.

ZOOT 6,50/21
ČTYŘLETÝ DLUHOPIS; ÚROK: 6,50 % p.a.
POLOLETNÍ VÝPLATA ÚROKŮ

BH Securities a.s. – Investment of your future

www.bhs.cz

CHARAKTERISTIKA A PODMÍNKY EMISE
Emitent:

ZOOT a.s., se sídlem na adrese Zubatého 295/5, Smíchov,
150 00 Praha 5, Česká republika, IČ 28206592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
B 13119

Název Dluhopisů:

ZOOT 6,50/21

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

1.000 CZK (slovy: jeden tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:

cenné papíry na doručitele

Podoba Dluhopisů:

zaknihované cenné papíry

Minimální investice:

50 (padesát) kusů Dluhopisů

Datum emise:

1. 9. 2017

Emisní kurz:

(i) k datu emise 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů,
(ii) po datu emise dle aktuálních tržních podmínek a případného alikvotního výnosu

Lhůta pro upisování:

lhůta pro upisování Dluhopisů počíná běžet dnem 23. 6. 2017 a skončí
dnem 22. 6. 2018

Předpokládaná celková
jmenovitá hodnota emise
dluhopisů:

150.000.000 CZK (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých)

Výnos:

pevná úroková sazba ve výši 6,50 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního
výnosového období:

1. 9. 2017

Den výročí emise:

1. 9. 2018, 1. 9. 2019, 1. 9. 2020, 1. 9. 2021

Den výplaty úroků:

pololetně vždy k 1. 3. a 1. 9. každého kalendářního roku

Den konečné splatnosti:

1. 9. 2021, zároveň je emitent oprávněn učinit dluhopisy předčasně
splatnými k jakémukoli dni výročí emise

Zajištění:

nezajištěný

Manažer:

BH Securities a.s.

Administrátor:

BH Securities a.s.

Měna emise

CZK

UPOZORNĚNÍ: Informace a údaje uvedené v dokumentu vychází z informací poskytnutých emitentem.
Detailní informace k dluhopisům naleznete v Prospektu, který byl schválen rozhodnutím ČNB
č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2017/00023/CNB/572 ze dne 21. června 2017.
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PŘEDSTAVENÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
1. Popis Emitenta
Společnost ZOOT a.s. (emitent) byla vytvořena v roce 2009 Ladislavem Trpákem a Josefem Havelkou. V současnosti
je emitent vlastněn nizozemskou společností ZOOT B.V.; která je z 59,2 % vlastněna Ladislavem Trpákem, Petrem
Ladžovem a spoluzakladatelem Centrum.cz, Oldřichem Bajerem; 35,7 % vlastní private equity fond 3TS Capital Partners a 5,1 % vlastní BHS Private Equity Fund. ZOOT B.V. je holdingová struktura, která vedle ZOOT a.s. obsluhující
trh v ČR vlastní ze 100 % společnosti ZOOT SK s.r.o. (Slovensko) a ZOOT SRL (Rumunsko). Společnost představila
jako první koncept kombinace internetového obchodu a kamenných prodejen (tzv. Výdejen Radosti) a díky tomu získala vedoucí pozici na trhu podobně jako dříve Amazon v USA nebo Zalando v Německu. Nyní ZOOT prodává zboží více než 350 značek včetně vysoko-maržových vlastních značek. Firma staví na kombinaci lokálních a obecných
zkušeností, používá webové stránky v lokálních jazycích, které nabízejí specifický obsah, včetně módních kolekcí
pro každou zemi. Tento model je kombinován se sítí kamenných obchodů („zkoušíren“), které budují lokální známost
a důvěryhodnost. ZOOT pravidelně vydává vlastní módní časopis v nákladu 100 tis. výtisků, registruje 31 mil. návštěv webových stránek ročně; má více než 400 tis. registrovaných odběratelů novinek a 150 tis. aktivních uživatelů.
Podle veřejného průzkumu společnosti Lovebrand je ZOOT vnímána jako love brand; nejmladší značka s největším
růstovým potenciálem v České republice.
Organizační schéma skupiny ZOOT:

Detailní informace ohledně Organizační struktury Emitenta naleznete v Prospektu (část 9.8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA – strana 62-66), který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp
2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne 21. června 2017
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2. Popis obchodního modelu Emitenta
Největší bariérou nákupu módy na internetu je nemožnost si zboží předem vyzkoušet (63 % zákazníků). ZOOT je revoluční způsob nakupování módy, kombinující zvyklosti z nákupu v kamenných obchodech s komfortem nakupování
na internetu. Zákazníci ZOOTu si mohou na internetu (ať už z počítače či mobilního telefonu) objednat z více než 350
světových módních značek, nechat doručit libovolné množství barev či velikostí na tzv. Výdejnu Radosti a platit až po
vyzkoušení v jedné ze zkušebních kabinek. Jak celý model funguje lze vidět zde: https://youtu.be/9X-9QkgLQeU.
Model doručování do výdejen je výrazně efektivnější než doručování domů (přesto ZOOT nabízí i tuto možnost
s dopravou i vracením ZDARMA ve lhůtě 90 dní). V porovnání se zahraniční konkurencí dosahuje ZOOT desetinásobné efektivity při tzv. vratkách, tj. při vracení zboží, které zákazník nechce a více jak trojnásobné efektivity při
získávání nových zákazníků. ZOOT má i díky fyzickému kontaktu se zákazníky rekordně největší důvěru zákazníků.
Na škále 1-10 je to 9.5 (versus např. Amazon 8.8). Skupina ZOOT v současné době provozuje 39 Výdejen Radosti
(„Try&Buy“) v 17 městech České republiky, Slovenska a Rumunska. Provoz je založen na unikátním logistickém
a informačním systému, který byl vyvinut společností pro potřeby tzv. hybridního modelu a představuje významnou
konkurenční výhodu i hodnotné aktivum. Model je dobře škálovatelný a po úspěchu na domácím trhu a vstupu na
Slovensko a do Rumunska, skupina plánuje regionální expanzi do dalších zemí, v první řadě do Maďarska a Polska
Ukázka Výdejen Radosti:

Detailní informace ohledně předmětu podnikání Emitenta naleznete v Prospektu (část 9.7 PŘEHLED PODNIKÁNÍ –
strana 60-62), který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023
/ CNB / 572 ze dne 21. června 2017
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3. Popis použití výnosů z emise
Čistý výtěžek emise Dluhopisů bude použit v první řadě, ke splacení Dluhopisů 2016 předčasně splatných v důsledku
uplatnění Práva na předčasné splacení Dluhopisů 2016, a to až do maximální možné výše 46,857 milionů Kč;
a následně, k navýšení pracovního kapitálu (pro nákup zboží) a na investice do informačních technologií a do logistiky (nové technologie skladu a výdejních míst).
Detailní informace naleznete v Prospektu (část 8. DŮVODY NABÍDKY A POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE – strana 51), který
byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne
21. června 2017

4. Status dluhopisů
Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a v rozsahu Podřízených pohledávek (jak je tento pojem definován
dále) podřízené dluhy Emitenta. Pohledávky na splacení jistiny Dluhopisů (dále jen „Podřízené pohledávky“) se
podřizují Nadřízeným pohledávkám (definovaným v Emisních podmínkách) tak, že v případě (i) vstupu Emitenta do
likvidace nebo (ii) vydání rozhodnutí o úpadku Emitenta budou Podřízené pohledávky uspokojovány až po uspokojení Nadřízených pohledávek.
Detailní informace naleznete v Prospektu (část Emisních podmínek – článek 3. Status – strana 38–40), který byl
schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne
21. června 2017
5. Základní finanční údaje Emitenta
Graf níže ukazuje vývoj základních finančních ukazatelů emitenta. V minulých letech byl kladen maximální důraz na
co nejrychlejší růst a získání maximální možné tržní pozice. Díky nákladům vynaloženým na tuto strategii hospodařila
společnost až do roku 2015 s negativním provozním výsledkem. V roce 2016 bylo i při pokračujícím růstu dosaženo
bodu zvratu, a v dalších letech by se měl provozní zisk dále zvyšovat.

Detailní informace naleznete v Prospektu (část 9.3–9.6 – strana 53-59), který byl schválen rozhodnutím ČNB
č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne 21. června 2017
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POUČENÍ K EMISI DLUHOPISŮ
1. POUČENÍ ZÁJEMCE O KOUPI DLUHOPISŮ
Zájemce o úpis či koupi Dluhopisů by se měl před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů důkladně seznámit
s veškerými materiály, které Emitent v souvislosti s emisí Dluhopisů vyhotovil a zpřístupnil (dále jen „Emisní dokumentace“). Zájemce o koupi Dluhopisů by se měl zejména seznámit s Prospektem, který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j.
2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne 21. června 2017, s Emisními podmínkami Dluhopisů, s veškerými smluvními ujednáními, na které Emisní podmínky odkazují, a také s tímto materiálem.
Zájemce o úpis či koupi Dluhopisů by měl své rozhodnutí o investování do Dluhopisů učinit na základě posouzení
všech informací, které vyplývají z Emisní dokumentace, posouzení podmínek nabídky Dluhopisů, a především na
vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené zájemcem o koupi Dluhopisů.
Zájemce o úpis či koupi Dluhopisů by měl své rozhodnutí o investování do Dluhopisů rovněž učinit při vědomí toho,
že všechny údaje a informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z informací poskytnutých Emitentem.
Zájemce o úpis či koupi Dluhopisů, který upíše či koupí Dluhopis, výslovně takovým úpisem či koupí projevuje svou
vůli, že takový úpis či koupi učinil na základě posouzení všech informací, které vyplývají z Emisní dokumentace
(včetně posouzení jejich původu), posouzení podmínek nabídky Dluhopisů, a především na základě vlastní analýzy
výhod a rizik investice do Dluhopisů provedené zájemcem o koupi Dluhopisů, zejména pak na základě posouzení
rizikových faktorů uvedených níže.
2. RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S NÁKUPEM A DRŽBOU DLUHOPISŮ
Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Emitent považuje za významná, jsou uvedena v Prospektu (část 3 RIZIKOVÉ FAKTORY – strana 22–28), který byl schválen rozhodnutím ČNB
č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp 2017 / 00023 / CNB / 572 ze dne 21. června 2017.

INFORMACE O STŘETU ZÁJMŮ, POBÍDKÁCH A ODMĚNÁCH
BH Securities a.s. informuje zájemce o úpis či koupi Dluhopisů o následujících skutečnostech, které musí každý takový
zájemce pečlivě zvážit před tím, než se rozhodne investovat do Dluhopisů.
BH Securities a.s. bude v souvislosti s emisí Dluhopisů působit (a vykonávat činnosti) jako Manažer na základě příslušné Smlouvy s manažerem a jako Administrátor na základě příslušné Smlouvy s administrátorem, přičemž bude
Dluhopisy nabízet rovněž svým zákazníkům.
V souvislosti s emisí Dluhopisů obdrží BH Securities a.s. jako Manažer na základě příslušné Smlouvy s manažerem odměnu maximálně ve výši 1,375 % z objemu emise Dluhopisů. V souvislosti s emisí Dluhopisů obdrží BH Securities a.s.
jako Administrátor na základě příslušné Smlouvy s administrátorem odměnu maximálně ve výši 0,92 % ročně z objemu
emise Dluhopisů.
V souvislosti s nabytím Dluhopisů nebude Emitent účtovat investorovi žádné poplatky. Při nabytí Dluhopisů investorem
prostřednictvím BH Securities a.s. obchod podléhá poplatku maximálně ve výši 1 % objemu upsaných Dluhopisů. Při
pozdější koupi či prodeji Dluhopisů podléhá každý takový obchod poplatku ve výši stanovené aktuálním sazebníkem
poplatků BH Securities a.s.
Dluhopisy mohou být upsány či koupeny přímo ze strany BH Securities a.s. Dluhopisy mohou upisovat či kupovat
rovněž osoby se zvláštním vztahem k BH Securities a.s. Avšak, každá taková transakce je sledována a kontrolována
v rámci BH Securities a.s., na základě pravidel pro řízení střetu zájmů.
BH Securities a.s. na výše uvedené upozorňuje zájemce o úpis či koupi Dluhopisu, neboť výkon všech uvedených
činností a/nebo přijímání uvedených odměn může založit střet zájmů mezi Emitentem, BH Securities a.s. a jinými
zákazníky BH Securities a.s, případně rovněž mezi dalšími výše uvedenými osobami. A za daných okolností je na
uvážení každého zákazníka BH Securities a.s., aby uvedené skutečnosti posoudil před tím, než se rozhodne, zda
Dluhopis/y upíše či koupí, a mohl učinit tzv. informované rozhodnutí.
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Emitent uvedený stav nepovažuje za střet zájmů a pokud se o střet zájmů jedná, Emitent má i za takové situace zájem
o emisi Dluhopisů.
Zájemce o úpis či koupi Dluhopisu, který upíše či koupí Dluhopis, výslovně projevuje svou vůli, že uvedený stav
nepovažuje za střet zájmů a pokud se o střet zájmů jedná, pak takový zákazník Dluhopis upisuje či kupuje při znalosti
výše uvedených skutečností, na základě svého posouzení uvedených skutečností a tedy na základě svého informovaného rozhodnutí.

***
Výslovně prohlašuji, že jsem nejpozději současně s tímto dokumentem obdržel Prospekt, že jsem si tento dokument,
Prospekt a Emisní podmínky přečetl a že rozumím jejich obsahu. Výslovně prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že ve
smyslu Prospektu a Emisních podmínek existuje další Emisní dokumentace, do které mám možnost nahlédnout v sídle
BH Securities a.s. Výslovně prohlašuji, že jsem si vědom, že se mohu před vlastní investicí do Dluhopisů obrátit na
BH Securities a.s. s jakýmkoli dotazem, který budu považovat za významný pro mé rozhodnutí o investici do Dluhopisů. A konečně výslovně prohlašuji, že jsem srozuměn se všemi poučeními, které jsou mi v rámci tohoto dokumentu
a Prospektu dány.

V _________________

dne _______________

_____________________________________
jméno a příjmení
_____________________________________
podpis
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PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Důležité upozornění: Tato emise je veřejnou nabídkou cenných papírů. Hodnota dluhopisu může klesat nebo růst. Investoři mohou
získat při prodeji dluhopisu před datem splatnosti částku nižší než částku investovanou. Minulá výkonnost nezaručuje srovnatelný
budoucí výkon. Tento dokument má pouze propagační obsah, informace a hodnocení v něm obsažené slouží pouze pro informativní
účely. Tento dokument není prospektem a není určen pro výběrové řízení, není právní, daňovou, nebo investiční radou, doporučením
ani nabídkou, ani neobsahuje radu nebo doporučení k uzavírání jakékoliv transakce. Investování je spojeno s riziky. Investiční rozhodnutí investora musí být založeno na pečlivém zvážení vhodnosti investice do dluhopisů v souvislosti s jejich vlastním cenovým vývojem,
likviditou a investičním horizontem a investor by měl zvážit potřebu nezávislého investičního, právního a daňového poradenství. Tento
dokument nezohledňuje investiční profil jednotlivého investora. Není zaručena přesnost nebo úplnost informací obsažených v tomto
dokumentu. Některé služby a produkty jsou předmětem právních omezení, a proto nemohou být určeny pro obyvatele některých zemí.
BH Securities a.s. je dozorována ČNB. Společnost BH Securities a.s. může od emitenta za činnost spojenou s emisí dluhopisů obdržet
úplatu. Více informací k investičním pobídkám je uvedeno na informačním CD BHS a webových stránkách společnosti v záložce
„Dokumenty ke stažení“. K získání konkrétnější informace se prosím obracejte na Vaší kontaktní osobu. Tento dokument byl připraven
s náležitou pečlivostí a pozorností. Tiskové chyby jsou vyhrazeny.
7/7

www.bhs.cz | www.investice.cz

sledujte nás na :

facebook

twitter

linked-in

