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Unikátní příležitost 
investovat do rostoucí 

společnosti v 
atraktivním sektoru

WOOD SPAC ONE – PROČ INVESTOVAT
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WOOD SPAC ONE

SPAC připravován ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins, 
které již velice úspěšně realizovaly čtyři SPAC transakce v Nizozemsku a Itálii

Potenciál atraktivního 
zhodnocení s možností 

spolurozhodovat 
o investici

Možnost navrácení investice v případě, že investor nesouhlasí s akvizicí cílové 
společnosti

Dynamická SPAC struktura akcelerující výnos pro investory 

99 % objemu vložených prostředků od investorů je uschováno na vázaném účtu do 
okamžiku schválení akvizice

Příležitost účastnit se investice typu „private equity“ v některém z moderních sektorů, jako např. 
technologie nebo e-commerce a to už od běžně dostupné investované částky

Unikátní příležitost investovat do zdravé středoevropské společnosti s růstovým potenciálem působící 
na atraktivním trhu

Možnost aktivního zapojení investorů např. hlasováním o akvizici cílové společnosti

Příležitost koinvestovat společně s investičními profesionály z WOOD & Co., kteří zastřešují 
realizaci celého projektu

Likvidita investice podpořena obchodováním s akciemi SPACu na burze

Provozní náklady SPACu až do výše 50 mil. Kč hrazeny ze strany WOOD & Co.
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Likvidní investice 
s limitovaným 

počátečním rizikem

Realizace projektu pod 
taktovkou investičních 

profesionálů 
WOOD & Co. a Oaklins

WOOD 
SPAC ONE
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I. Představení konceptu SPAC



SPAC V KOSTCE
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PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU SPAC

Společnost založená za účelem nákupu firem neboli SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je nástroj ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu.

Z počátku se jedná o „prázdnou“ veřejně obchodovanou společnost (SPAC je často proto nazýván termínem Blank Check Company), která v okamžiku

uvedení na burzu nevyvíjí žádnou vlastní aktivitu.

Kapitál získaný z úpisu akcií je určen pro akvizici privátně vlastněné cílové společnosti, kterou SPAC vybere na základě předem daných kritérii a

která má růstový potenciál do budoucna. Na nalezení cílové společnosti má SPAC předem dohodnutý časový horizont, obvykle 24 měsíců.

V okamžiku identifikace vhodné cílové společnosti a dosažení dohody o parametrech transakce s jejími vlastníky, valná hromada SPACu hlasuje

o realizaci akvizice. Investor, který nesouhlasí s akvizicí cílové společnosti, může požádat o navrácení vložených prostředků. Pokud ve

stanoveném časovém horizontu, nedojde k akvizici, je SPAC zrušen a investorům jsou vráceny prostředky, které do SPACu vložili.

Za předpokladu, že investoři schválí akvizici cílové společnosti, se cílová společnost stává veřejně obchodovanou společností. Prostředky, které

cílová společnost získá prostřednictvím akvizice od investorů SPACu, jsou následně využity pro realizaci rozvojové strategie, jejíž úspěšné

naplnění je předpokladem pro zhodnocení společnosti a růstu ceny akcií na burze.

2 – 3 měsíce
Přípravná fáze

3 - 4 měsíce
Post-akviziční fáze

1 měsíc
Schvalovací 

fáze

1 – 24 měsíce
Akviziční a negociační fáze

Založení SPACu SPAC IPO Hledání akvizičních cílů 
a identifikace cílové 

společnosti

Udělení exkluzivity 
a dohoda 

o podmínkách akvizice

Hlasování o 
schválení 
akvizice

Uvedení cílové 
společnosti na burzu 

prostřednictvím akvizice 
SPACem

1 2 3 4

1

2

3

4



SPAC ÚČASTNÍCI - VÝHODY A NEVÝHODY 
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PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU SPAC

Výhody

1. Akvizice významného minoritního podílu v cílové

společnosti, která bude splňovat předem definovaná

kritéria a bude mít atraktivní růstový potenciál do

budoucna

2. Příležitost participovat i pro investory, pro které jsou

klasické „private equity“ investice běžně nedostupné z

důvodu požadované velikosti investice

3. Likvidita investice podpořena obchodováním s akciemi

SPACu na burze

4. Omezené počáteční riziko

1. 99 % objemu vložených prostředků od

investorů je deponováno na vázaném účtu až

do okamžiku schválení akvizice

2. V případě, že investor nesouhlasí s akvizicí

cílové společnosti, má možnost požádat o

navrácení prostředků ze své investice

5. Možnost aktivního zapojení investorů do procesu např.

hlasováním o akvizici cílové společnosti

6. Dynamická SPAC struktura zahrnující akcie a warranty

akcelerující výnos pro investory

7. Zájmy sponsorů jsou sjednoceny se zájmy investorů

(např. prostřednictvím milníků pro konverzi warrantů a

sponzorských akcií)

Výhody

1. Financování – pro středně velké společnosti s

růstovým potenciálem jde o příležitost, jak získat

růstový kapitál bez ztráty kontroly nad řízením

společnosti

2. Jistota dokončení transakce – vzhledem k tomu, že

kapitál určený pro transakci je upsán investory

předem, se společnost nevystavuje riziku aktuálního

tržního sentimentu jako u klasického IPO

3. Časová úspora v procesu uvedení cílové

společnosti na burzu pomocí SPAC transakce ve

srovnání s klasickým IPO

4. Uvedení na burzu je zpravidla spojeno s pozitivní

publicitou, což přináší řadu pozitivních efektů

v oblasti marketingu nebo lidských zdrojů

5. V důsledku toho, že veškerá jednání mezi SPACem a

potencionálními cílovými společnostmi probíhají v

utajení, je minimalizovaná negativní publicita v

případě, že nedojde k dohodě se SPACem a uvedení

cílové společnosti na burzu

6. Post-akviziční podpora managementu společnosti

zkušeným týmem sponzorů (zpravidla zastávající

funkci v dozorčí radě společnosti) s využitím jeho

zkušeností a expertízy v oblasti podnikových financí a

transakčním poradenství

Výhody:

1. Sponzoři zastřeší realizaci celého

projektu, za jehož úspěšné dokončení jim

náleží odměna v podobě sponzorských

akcií. Sponzorské akcie jsou konvertovány

do klasických investorských akcií dle

předem stanovených kritérií

Role sponzorů při realizaci SPAC transakce

spočívá zejména v uvedení SPACu na

burzu, úpisu požadovaného kapitálu,

vytvoření investiční strategie, identifikace

vhodné cílové společnosti, vyjednání

veškeré transakční dokumentace a

úspěšném vypořádaní akvizice

2. Pozitivní publicita na trhu v případě

úspěšné realizace prvního SPACu v

regionu

Nevýhody

1. Náklady ztracené příležitosti v případě, že nedojde k

akvizici cílové společnosti

2. Pokrytí provozních nákladů SPACu až do výše 1 %

prostředků vložených investory

Nevýhody:

1. Rozředění akcionářské struktury v závislosti na

růstu ceny za akcii

Nevýhody

1. Sponzoři se zavazují uhradit vstupní

kapitál určený na pokrytí

významné části nákladů na

realizaci SPACu bez ohledu na

úspěch projektu

2. Náklady ztracené příležitosti v

případě, že nedojde k akvizici cílové

společnosti

INVESTOŘI
CÍLOVÁ SPOLEČNOST

SPONZOŘI
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WOOD SPAC ONE

WOOD & Company (WOOD & Co.), přední regionální investiční skupina, připravuje první SPAC v regionu střední a východní Evropy. Cílem WOOD SPAC One
(více informací na www.woodspac.cz) je získat významný minoritní podíl ve zdravé české nebo středoevropské společnosti střední velikosti, která má
značný růstový potenciál a hledá kapitál na svůj další rozvoj.

Preferovanými odvětvími, na které se WOOD SPAC One bude zaměřovat, jsou technologický sektor, e-commerce a strojírenství, avšak nelze vyloučit ani
společnosti z jiných segmentů. Jednoznačně vyloučeny jsou jen tzv. non-ESG společnosti, které se svojí podstatou vymykají udržitelnému podnikání, tj. firmy
např. působící v oblasti hazardu, těžby uhlí, obchodu se zbraněmi nebo s návykovými látkami.

Sponzorem WOOD SPAC One jsou partneři (vlastníci) WOOD & Co. ve spolupráci s Oaklins Italy a Oaklins Netherlands.

Celý realizační tým, který je pilířem úspěšné realizace projektu, bude složen z investičních profesionálů WOOD & Co., kteří budou koordinovat jednotlivé
činnosti, tj. uvedení SPACu na burzu, úpis požadovaného kapitálu, vytvoření investiční strategie, identifikaci vhodné cílové společnosti, vyjednání veškeré
transakční dokumentace, celkové úspěšné vypořádaní transakce a pokrytí značné části souvisejících provozních nákladů.

Partnerské kanceláře z organizace Oaklins, které se na přípravách WOOD SPAC One rovněž podílí, již úspěšně realizovaly čtyři SPAC transakce v Nizozemsku
(Dutch Star Companies 1) a v Itálii (Industrial Stars of Italy 1 – 3), jež jsou obchodovány na burzách v Amsterdamu a Miláně. Další dvě SPAC transakce aktuálně
připravují.

WOOD SPAC One by také mohl být prospěšný pro dění na pražské burze a impulzem k posílení obchodní aktivity a její atraktivity pro investory. Uvedení na
pražskou burzu je plánovano v první polovině roku 2022.

PRVNÍ SPAC V CEE REGIONU 

Vstupní kapitál 

sponzorů

Doporučený 

investiční horizont
Typ produktu Minimální investice Likvidita Právo redempce

50 mil. Kč
střednědobý

(3 – 5 let)
Equity instrument 250 200 Kč

Akcie obchodové na 

regulovaném trhu BCPP

Možnost navrácení 

vložených prostředků

Sponzoři se zavazují uhradit 

vstupní kapitál až do výše 50 mil. 

Kč na pokrytí nákladů na realizaci 

SPACu. Na pokrytí provozních 

nákladů bude rovněž použito 

max. 1 % z prostředků vložených 

investory(1) 

V souladu se specifiky SPAC 

investice, jako je např. 2-letá 

lhůta pro nalezení cílové 

společnosti, je doporučený 

investiční horizont střednědobý, 

3 – 5 let 

SPAC investice je akciovým 

produktem, který je 

charakteristický možným vyšším 

výnosem a s ním související vyšší 

mírou rizika

Investice je určená jako 

diverzifikace portfolia pro 

investory se zkušenostmi. 

Minimální výše investice je 

250 200 Kč

Investorské akcie a warranty budou 

od okamžiku SPAC IPO 

obchodovány každý pracovní den 

na pražské burze

V případě nesouhlasu s akvizicí 

nebo nerealizací SPACu v daném 

časovém horizontu, mohou 

investoři požádat o navrácení 

min. 99 % z objemu vložených 

prostředků 

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

Poznámky: (1) Náklady na realizaci SPACu budou hrazeny rovným dílem sponzory a investory (50:50), přičemž částka, kterou investoři náklady pokrývají, je maximálně 1 % z prostředků vložených investory. Ostatní náklady jsou hrazeny pouze ze 
strany sponzorů, a to až do výše 50 mil. Kč.

http://www.woodspac.cz/
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WOOD SPAC ONE

Prostředky získané při SPAC IPO

WOOD 
SPAC ONE

Sponzorské akcie

Nalezení cílové společnosti

Investoři mohou požádat 
o odkup akcií

Hledání 
a identifikace cílové 

společnosti

SPONZOŘI
Ve spolupráci s Oaklins INVESTOŘI

Obchodování s 
akciemi a warranty 

na burze

50 mil. Kč
Sponzoři se zavazují uhradit 
provozní náklady až do výše 

50 mil. Kč

600 Kč / Unit
Investoři při IPO SPACu upisují 

Unity za cenu 600 Kč / Unit

Vstupní kapitál sponzorů Nákup Unitů

Investorské akcie a warranty

Přípravná

2 – 3 měsíce

Post-akviziční
3 – 4 měsíce

Schvalovací

1 měsíc

Akviziční a 
negociační

1 – 24 měsíce

Fáze

Sponzoři identifikovali 
vhodnou cílovou společnost ve 
2-leté lhůtě a valná hromada 

hlasuje o akvizici

Sponzorům se nepodařilo 
identifikovat vhodnou cílovou 

společnost ve 2-leté lhůtě. 
Výkonní ředitelé mohou 

navrhnout prodloužení lhůty

Nenalezení cílové společnosti

[Prostředky získané od investorů jsou deponovány na 
vázaném účtu až do okamžiku schválení akvizice

Ne
Dozorčí rada 

neschválila prodloužení 
lhůty

Ano
Dozorčí rada 

schválila prodloužení 
lhůty

Sponzoři pokračují v 
hledání vhodné cílové 

společnosti 

Ano
Akvizice byla schválena

Ne
Akvizice nebyla schválena

Sponzoři pokračují v 
hledání vhodné cílové 

společnosti 

Akvizice cílové 
společnosti SPACem, 

která se tak stává 
veřejně 

obchodovanou



PARAMETRY CÍLOVÉ SPOLEČNOSTI
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WOOD SPAC ONE

1

4

3

2

Technologický sektor, 
e-commerce, strojírenství

Akvizice 
minoritního podílu

Finančně zdravá a 
rostoucí společnost 
vedená schopným 
managementem

CEE region

Preferovanými odvětvími, na které bude 
WOOD SPAC One zaměřen při hledání 
vhodné cílové společnosti je technologický 
sektor, e-commerce a strojírenství

Segmenty, které jsou jednoznačně vyloučeny, 
jsou tzv. non-ESG společnosti, které se svojí
podstatou vymykají udržitelnému podnikání, tj. 
firmy např. působící v oblasti hazardu, těžby uhlí, 
obchodu se zbraněmi nebo s návykovými látkami

Zdravá firma s růstovým potenciálem

Zkušený manažerský tým s jehož pomocí 
cílová společnost dokáže efektivně využit 
prostředků získaných z transakce pro další 
rozvoj společnosti

2

1

3

4

WOOD SPAC One cílí na akvizici významného 
minoritního podílu v cílové společnosti

Výměnou za minoritní podíl v cílové společnosti je 
růstový kapitál určený na zahraniční expanzi nebo 
další rozvoj aktivit společnosti

WOOD SPAC One hledá vhodnou cílovou společnost, 
jejíž hlavní část obchodních aktivit je v regionu 
střední a východní Evropy, tj. Česká republika, 
Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko



HARMONOGRAM TRANSAKCE
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WOOD SPAC ONE

Název CP: ISIN: Unit je složen z:(1)

Investorské akcie CZ0009011474 6x

Warrant 110 CZK CZ0170000074
1x alokovaný při IPO

+ 
1x alokovaný po akvizici

Warrant 120 CZK CZ0170000082 
1x alokovaný při IPO

+ 
1x alokovaný po akvizici

Warrant 130 CZK CZ0170000090
1x alokovaný při IPO

+ 
1x alokovaný po akvizici

10.2.2022 – 29.4.2022

Lhůta pro upisování SPAC IPO na Burze cenných papírů Praha

INDIKATIVNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

IDENTIFIKACE UPISOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ

Poznámky: (1) Pro vysvětlení základní mechaniky produktu uvádíme ilustrativní příklad na další straně.

1.4.20221.3.20221.2.2022

9.2.
Oznámení o 

začátku úpisu

10.2.
Začátek lhůty 
pro upisování

29.4.
Konec lhůty 

pro upisování

2.5.
Určení finální 

velikosti emise 

3.5.
Oznámení o přidělení 

finálních alokacích
6.5.Vypořádání

9.5.
Začátek tradingu 
s cennými papíry 

na BCPP

1.5.2022
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WOOD SPAC ONE

Celková velikost SPACu(1) 750 mil. Kč

Celkový počet upsaných Units

z toho:

1,25 mil. ks 

(600 Kč/ks)

- Počet investorských akcií
7,5 mil. ks

(100 Kč/ks)

- Počet warrantů
7,5 mil. ks

(1 ks ke každé investorské akcii)(2)

Počet sponzorských akcií(3) 0,2 mil.

Valuace cílové společnosti (pre-money equity value) 2 500 mil. Kč

Valuace cílové společnosti (post-money equity value) 3 250 mil. Kč

SPAC podíl (před konverzí sponzorských akcií, post-money) ~ 23%

Poznámky: (1) Ilustrativní objem vybraných prostředků od investorů. (2) Ze strany investora bude v případě konverze nutné uhradit jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií (5 Kč za akcii), která se bude pohybovat v jednotkách Kč na akcii. (3)
Sponzorské akcie získávají sponzoři jako odměnu za realizaci SPAC transakce. Podmínky konverze sponzorských akcií a konverzní poměr je předem definovaný v IPO prospektu SPACu. (4) Na celkový výnos má vliv daňová povinnost. Uvedený výpočet
prezentuje absolutní (neanualizovaný) výnos pro investora, který investoval do SPACu při jeho IPO.

Cena akcie 100 Kč 110 Kč 120 Kč 130 Kč 140 Kč

Počet akcií bez konverze warrantů 10 000 ks 10 000 ks 10 000 ks 10 000 ks 10 000 ks

Výnos bez warrantů 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

Počet akcií po konverzi warrantů 10 000 ks 10 400 ks 11 200 ks 12 400 ks 12 400 ks

Hodnota investice 1 000 000 Kč 1 144 000 Kč 1 344 000 Kč 1 612 000 Kč 1 736 000 Kč

Celkový výnos pro investora(4) - 14,2 % 33,8 % 60,0 % 72,4 %

 Investice do SPACu je realizována prostřednictvím nákupu tzv. Units s
cenou 600 Kč za 1 Unit.

 Každý Unit je tvořen 6 akciemi a 6 warranty, které budou samostatně
obchodovány na burzovním trhu. Warranty jsou po dosažení určitých
cenových milníků konvertovány do dodatečných investorských akcií.

 Kritériem pro alokaci warrantů je vlastnictví potřebného množství akcií v
určitý rozhodný moment.
 První polovina warrantů (první 3) je alokována investorům, kteří

nakoupí akcii v rámci IPO SPACu
 Druhá polovina warrantů (zbývající 3) je investorům alokována v

případě, že drží akcie v určitý rozhodný den po realizaci akvizice s
cílovou společností

 Nutnou podmínkou konverze warrantů je realizace akvizice, po níž bude v
určitý rozhodný den následovat alokace druhé poloviny warrantů. Investoři
budou následně oprávněni konvertovat příslušné warranty do akcií, jakmile
cena akcie na burze dosáhne následujících milníků:
 První třetina warrantů je konvertovatelná při dosažení cenové

úrovně 110 Kč za akcii při konverzním poměru 0,12 akcie za 1 warrant
 Druhá třetina warrantů je konvertovatelná při dosažení cenové

úrovně 120 Kč za akcii při konverzním poměru 0,24 akcie za 1 warrant
 Třetí třetina warrantů je konvertovatelná při dosažení cenové

úrovně 130 Kč za akcii při konverzním poměru 0,36 akcie za 1 warrant

 Zjednodušeně lze říct, že v případě splnění všech podmínek a po plné
konverzi warrantů má investor o 24 % akcií navíc oproti původnímu počtu
akcií do kterých investoval.

 V případě růstu ceny akcie například o 30 % tak celkový výnos pro investora
dosahuje až 60 % (viz tabulka vlevo dole).

Investovaná částka 1 mil. Kč

Počet investorem upsaných Units

z toho:
1 667 ks

- Počet investorských akcií 10 000 ks

- Počet warrantů 10 000 ks

ILUSTRACE VÝNOSU PRO INVESTORA

Warranty Cenový milník Konverzní poměr

Warrant #1 (alokovaný při IPO) 110 Kč 0,12

Warrant #2 (alokovaný při IPO) 120 Kč 0,24

Warrant #3 (alokovaný při IPO) 130 Kč 0,36

Warrant #4 (alokovaný po akvizici) 110 Kč 0,12

Warrant #5 (alokovaný po akvizici) 120 Kč 0,24

Warrant #6 (alokovaný po akvizici) 130 Kč 0,36

ILUSTRACE VÝCHOZÍCH PARAMETRŮ



Investorská základna

 Cílem Sponzorů je poskládat kvalitní investorskou základnu složenou 
z lokálních fondů se středně až dlouhodobým investičním horizontem a 
investorů – fyzických osob, kteří se skupinou WOOD & Co. investují 
dlouhodobě a jsou Sponzorům často osobně známí

 Podstatná část investorské základny je tvořena hedge fondy, jejichž 
investiční horizont je typicky krátkodobý a zamýšlená investiční strategie 
nemusí nutně vyžadovat úspěšné schválení akvizice

Odměna Sponzorů

 Zájmy Sponzorů jsou sladěny se zájmy investorů, jelikož Sponzoři 
získávají část odměny pouze v případě úspěšné akvizice cílové 
společnosti (konverze jedné třetiny Sponzorských akcií odpovídající 
nejvýše 3 % vlastnictví SPACu) 

 Zbylá část odměny Sponzorů je rozdělena tak, aby její celková výše 
závisela na pozitivním post-transakčním vývoji ceny akcie cílové 
společnosti (konverze zbylých dvou třetin Sponzorských akcií 
odpovídající maximálnímu celkovému vlastnictví 8,1% SPACu)

 Sponzoři nejsou průběžně odměňováni žádnou formou manažerského 
poplatku

 Odměna Sponzorů ve výši odpovídající přibližně 20 % vlastnictví SPACu 
je plně uhrazena ihned po akvizici cílové společnosti bez ohledu na post-
transakční vývoj ceny akcie

 Identickou charakteristikou je, že Sponzoři nejsou průběžně 
odměňování žádnou formou manažerského poplatku

Sponzorský příslib
 Sponzoři se zavazují podílet se na veškerých akvizičních nákladech 

částkou až do výše 50 mil. Kč

 Sponzoři se podílejí na uhrazení externích nákladů skrze upsání 
sponzorských warrantů (které navíc mohou být konvertovány do akcií 
a slouží tedy jako dodatečná odměna Sponzorů nad rámec základní 
odměny ve výši 20 % vlastnictví SPACu)

Struktura warrantů

 Investoři získávají k 6 investorským akciím 6 volně obchodovatelných 
warrantů, 3 z nich po IPO a další 3 po úspěšné akvizici

 Jasně dané, předem určené konverzní poměry a cenové milníky (ve výši 
110 Kč, 120 Kč, 130 Kč za akcii) po jejichž dosažení lze warranty 
konvertovat

 Při konverzi investoři upisují nové akcie pouze za nominál (5 Kč / akcii)

 Investoři získávají pouze část volně obchodovatelného warrantu za 
1 investorskou akcii po IPO

 Každý celý warrant dává investorovi právo na nákup 1 akcie za fixní cenu 
zpravidla přesahující 115 Kč / akcii (call opce)

 Při konverzi jsou investoři nuceni mít připravenou násobně vyšší částku 
(115 Kč / akcii) 

Načasování
 Jako první SPAC na regionálních trzích by měl kapitalizovat na 

dostatečném množství kvalitních akvizičních příležitostí

 Jen během roku 2021 bylo ve Spojených státech amerických realizováno 
přes 610 primárních úpisů SPACů(1), které v současnosti souběžně 
hledají vhodné akviziční příležitosti(2) a vzájemně si konkurují

VÝHODY WOOD SPAC ONE
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WOOD SPAC ONE

Investorsky přívětivá struktura, sjednocený zájem Sponzorů a investorů a správné načasování WOOD SPAC One by měly zajistit investorům výhodnou příležitost,
jak se podílet na tomto globálním fenoménu.

POROVNÁNÍ WOOD SPAC ONE A AMERICKÝCH SPACů

CHARAKTERISTIKY 
WOOD SPAC ONE

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY 
AMERICKÝCH SPACů

Poznámky: (1) White & Case, US De-SPAC & SPAC Data and Statistics roundup (Rok 2021); (2) SPAC Research (k 1. únoru 2022).

https://www.whitecase.com/sites/default/files/2022-01/us-spac-de-spac-data-statistics-round-up.pdf
https://www.spacresearch.com/


III. Projektový tým



Jan nastoupil do WOOD & Co. v roce
1994. Od roku 1995 řídil české
operace a stal se předsedou
představenstva po přátelském
převzetí společnosti současnými
partnery v roce 2001. V současnosti
řídí vrcholové vztahy ve všech třech
provozních divizích. Zároveň působí
v představenstvech řady veřejných i
soukromých institucí

Vladimír se připojil k WOOD & Co. v
roce 1994. V roce 1997 převzal
odpovědnost za oddělení
investičního bankovnictví, v rámci
kterého řídil řadu významných
transakcí v regionu, včetně velkých
privatizací v telekomunikacích,
veřejných službách, bankovnictví a
strojírenství v České republice,
Polsku a na Slovensku

David je přední odborník pro oblast
kapitálového trhu. Během své dvacetileté
praxe se podílel na řadě unikátních transakcí
zahrnujících, mimo jiné, akciové a
dluhopisové emise či financování projektů skrze
fondové struktury

David Kuboň

Zakládající partner KLB Legal

PŘEDSTAVENÍ
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SPONZOŘI

REALIZAČNÍ TÝM

PORADNÍ ORGÁN

Vladimír Jaroš

Partner & CEO 

WOOD & Co.

Jan Sýkora
Oaklins 

Netherlands

Oaklins      

Italy

Partner WOOD & Co.

David je zodpověný za
oddělení investičního
bankovnictví. Zaměřuje se na
M&A a akciové/dluhové
transakce na kapitálových
trzích zahrnující primární a
sekundární emise akcií,
listingy, zpětné odkupy a
nabídky převzetí

David Tajzich

Managing Director

Gerbrand ter Brugge
Partner 

Oaklins Netherlands

David van Ass

Associate Director 

Oaklins Netherlands

Attilio Arietti Enrico Arietti
Director

Oaklins Italy

Principal 

Oaklins Italy

WOOD & Co. 

Investment 

Banking tým

Transakční 

poradenství

KLB Legal

Právní 

poradenství

Oliver se podílel na mnoha
M&A mandátech (nákupních
i prodejních), dluhopisových
projektech a ECM
transakcích napříč různými
sektory, jako např. reality,
finanční služby, e-commerce,
nebo telekomunikaceOliver Polyák

Manager

Štěpán má zkušenosti
z několika nákupních M&A
mandátů, zejména v
technologickém, e-commerce
nebo zdravotnickém sektoru a
ze strukturování a emitování
dluhopisových emisí napříč
odvětvímiŠtěpán Koníř

Analyst

David se specializuje především na
právo finančního trhu. Působil
i v oblasti consultingu, kde se věnoval rovněž
finančním trhům, a vedle právního zaměření má
také praktické zkušenosti z investiční banky, kde
působil v oblasti Equities

David Hanel

Právník KLB Legal

Ľubomír Šoltýs

Ľubomír působí ve WOOD & Co. od
roku 1996. Partnerem se stal v roce
2001. Na starosti má zejména
slovenské aktivity WOOD & Co. a
oddělení corporate finance v
Bratislavě. V nedávné době byla pod
jeho vedením zrealizována investice do
bratislavského obchodního domu
Aupark, největší realitní transakce v
historii Slovenska

Partner WOOD & Co.
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WOOD SPAC One je připravován ve spolupráci s partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins, které již velice úspěšně realizovaly čtyři SPAC transakce
v Itálii (Industrial Stars of Italy 1, 2, 3) a v Nizozemsku (Dutch Star Companies One), jenž jsou obchodovány na burzách v Miláně a Amsterdamu.

SPAC

Industrial Stars of Italy 1 Industrial Stars of Italy  2 Industrial Stars of Italy  3 Dutch Star Companies One

Objem 50 mil. EUR 51 mil. EUR 150 mil. EUR 55 mil. EUR

SPAC IPO 22. července 2013 27. května 2016 19. října 2016 22. února 2018

Cílová 
společnost

Výroba vzduchotechnických zařízení 
(HVAC zařízení) a chlazení

Výroby komponentů pro odběr a rozvod 
plynu

Výstavba a rekonstrukce železniční 
infrastruktury

Komunikační a platební cloudová platforma

Akvizice 9. července 2015 20. července 2017 8. listopadu 2019 21. února 2020

Tržní 
kapitalizace 
(EURm)

471 243 1 490 705

Tržby (EURm) 400 321 338 240

EBITDA (EURm) 42 43 79 -1,5

Post-akviziční 
strategie

4 dokončené akvizice 1 dokončená akvizice 2 dokončené akvizice 2 dokončené akvizice

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ SPAC TRANSAKCE VE FÁZI HLEDÁNÍ CÍLOVÉ SPOLEČNOSTI

SPAC Dutch Star Companies Two Industrial Stars of Italy  4

Objem 110 mil. EUR 138 mil. EUR

SPAC IPO
Místo uvedení na burzu

19. listopadu 2020
Euronext Amsterdam

8. července 2021 
Borsa Italiana

Zaměření
Investice do společnosti, která dosahuje EBITDA zisku v rozmezí od 10 mil. 
EUR do 75 mil. EUR, stabilního cash-flow a má zkušený management tým

Investice do italské, středně velké společnosti, která má silné postavení na 
trhu, působí v zahraničí nebo má plány expandovat do zahraničí
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Cílová společnost

První den obchodování,
Místo uvedení na burzu

9. července 2015
Borsa Italiana

20. července 2017
Borsa Italiana

8. listopadu 2019
Borsa Italiana

21. února 2020
Euronext Amsterdam

Cena za akcii (EUR):

- Při SPAC IPO 10 10 10 10

- Maximální cena akcie 24,30 (25. 10. 2021) 11,95 (21. 10. 2021) 25,30 (20. 1. 2022) 46,45 (5. 8. 2021)

Výnosnost k 9. 2. 2022 (EUR)

- Cena za akcii 21,20 9,70 23,80 24,45

Celkový výnos investora(1) 139,7% 19,4% 371,3% 214,4%

- Warranty Kompletně konvertovány
Warranty obchodovány

v hodnotě 1 warrant = 1,30 EUR
Kompletně konvertovány Kompletně konvertovány

- Celkové vyplacené dividendy 1,43 0,95 0,82 n.a.

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÉ SPAC TRANSAKCE (2/2)
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Vývoj ceny za akcii(2), červen 2015 – únor 2022

Poznámky: (1) Celkový výnos zohledňuje růst ceny akcie, konverze warantů a výplatu dividend. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí, výnosnost není zaručena a investor může realizovat ztrátu. Na celkový výnos má vliv daňová povinnost.
Uvedený výpočet prezentuje výnos pro investora, který investoval do SPACu při jeho IPO. (2) Vývoj ceny za akcii je zobrazen od uvedení cílové společnosti na burzu, tj. od prvního dne obchodování cílové společnosti.

Upisovací cena za akcii při SPAC IPO

LUVE SPA SIT SPA SALCEF SPA CM.COM
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WOOD & Co. je největší obchodník s cennými papíry na pražské burze a instituce s vysokou kredibilitou. Disponuje dlouholetými zkušenostmi z oblasti
fúzí a akvizic a operací na kapitálových trzích, má ideální předpoklady k tomu, aby SPAC, atraktivní a inovativní investiční instrument, úspěšně uvedla
na český kapitálový trh a lokálním investorům tak zprostředkovala další zajímavou investiční příležitost

ENERGIE A 

SEKTOR 

VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB

NEMOVITOSTI

TECHNOLOGIE

TELEKOMUNIKACE

BANKOVNICTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

E-COMMERCE

DOPRAVA A LOGISTIKA

VOLNÝ ČAS

VIDEO GAMING

Sektorové 
zkušenosti

M&A SLUŽBY

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

ZRYCHLENÝ ÚPIS AKCIÍ

EMISE 

DLUHOPISŮ

PRIMÁRNÍ ÚPIS AKCIÍ

VALUACE

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Zkušenosti podle typu 
poradenských služeb
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OBLASTI SPECIALIZACE WOOD & CO.

Fúze a akvizice

Transakce na 
kapitálových 

trzích

Dluhové 
financování

 WOOD & Co. má jedinečné zkušenosti s fúzemi a akvizicemi v České republice, své služby poskytovala významným lokálním i
mezinárodním klientům

 Přidaná hodnota WOOD & Co. spočívá především ve vysoké kvalitě poskytovaných služeb a excelentních lokálních i
mezinárodních kontaktech. Společnost pravidelně pracuje na vysoce komplexních M&A transakcích zahrnujících
zprostředkování financování a vyjednávání s regulatorními orgány a státní správou

 WOOD & Co. participovala v České republice jako poradce na několika privatizacích, především v sektoru telekomunikací,
energetiky a infrastruktury

 Klienti od nás dostávají podporu v průběhu celého transakčního procesu zahrnující iniciaci transakce, před-transakční
poradenství, ocenění společnosti nebo projektu, strukturování transakce, koordinaci hloubkové prověrky společnosti,
vyjednávání o ceně, asistenci při přípravě transakční dokumentace a vypořádání transakce

 WOOD & Co. úspěšně radila velkým mezinárodním investorům a korporacím při jejich investicích v České republice, ale
také mnohým lokálním privátním osobám při prodeji jejich firem

 Bohaté zkušenosti WOOD & Co. s primárními emisemi akcií v regionu se datují od devadesátých let, od kdy WOOD & Co.
participovala na mnohých projektech uvedení společností na regionálních burzách

 V roce 2004 se WOOD & Co. zasloužila o vůbec první primární emisi akcií na pražské burze, díky čemuž se zrodila nová éra
investičního bankovnictví na českém kapitálovém trhu

 V současné době disponuje WOOD & Co. jedním z největších týmů ve střední a východní Evropě, udržuje si přední pozice na
všech důležitých trzích v regionu a pravidelně se podílí na významných ECM transakcích v celém středoevropském prostoru

 Úspěšné aktivity v oblasti primárních úpisů doplňuje WOOD & Co. svou činností na poli sekundárního obchodování,
konzistentním pokrýváním kapitálového trhu profesionálním týmem analytiků a aktivní komunikací s klíčovými
lokálními a mezinárodními investory

 WOOD & Co. poskytovala své poradenské služby při mnohých projektech týkajících se akvizičního, projektového a
dluhopisového financování, i navyšování kapitálu společností

 WOOD & Co. má vynikající dlouhodobé vztahy s představiteli většiny lokálních bank – a to jak na úrovni vyšších manažerských
pozic, tak na operativní úrovni

 WOOD & Co. zajišťuje také kompletní realizace emisí dluhopisů (strukturování emise, samotná realizace emise a následný
prodej dluhopisů investorům)
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IPO na varšavské burze,
úpis 27,1% akcií ve
společnosti Shoper,
SaaS poskytovateli
softwarového řešení
dostupného pomocí
webového prohlížeče a
určeného pro B2B
zákazníky, zejména
online obchody v
Polsku

 WOOD & Co.
působila v roli tzv.
„joint bookrunner“
a stabilizačního
manažera

 WOOD & Co.
zajistila objednávky
od 53 institu-
cionálních investorů
z 10 zemí, což
představuje více než
80 % celkové
poptávky a více než
7-násobek velikosti
transakce

 WOOD & Co.
působila v roli tzv.
„sole global
coordinator“ a
„sole book-
runnner“ v prvním
mezinárodním ABB

 WOOD & Co.
zajistila objednávky
od 37
institucionálních
investorů z 11 zemí

Prodej 100%

obchodního podílu ve

společnosti ProfiSMS,

předním českém

poskytovateli SMS

marketingových

služeb, společností

NetBrokers Holding,

společnosti R22

 WOOD & Co.
pracovala na straně
prodávajícího

 WOOD & Co. po čas
COVID pandemie
asistovala při
úspěšném prodeji
ProfiSMS
společnosti R22,
polskému strategi-
ckému investorovi
konsolidující trh
SMS marketin-
gových služeb v CEE

Společnost Eterus
Capital investovala do
rychle se rozvíjející e-
commerce společnosti
eyerim, ve které
získala menšinový
podíl. Eyerim je lídrem
v oblasti elektro-
nického obchodování s
brýlemi ve střední a
východní Evropě

 Poradenství na
straně kupujícího

 Členové týmu
WOOD & Co.
strukturovali vysoce
komplexní transakci
nákupu společnosti,
která zahrnovala
identifikaci vhodné
příležitosti, obchod-
ního vyjednávání a
vyjednávání transa-
kční dokumentace

Eterus Capital získala
menšinový podíl v
rychle rostoucí SaaS
společnosti
GroupSolver, která
poskytuje kvalitativní a
kvantitativní přehledy
v reálném čase
prostřednictvím umělé
inteligence klientům,
jako jsou Amazon,
Adidas a Snapchat

IPO na alternativním
trhu pražské burzy s
názvem START. Úpis
29,0% podílu ve
společnosti Pilulka,
jednom z nejvýz-
namnějších hráčů
konsolidujících online
a offline lékárenský trh
v regionu střední
a východní Evropy

 WOOD & Co.
působila v roli IPO
manažera

 WOOD & Co.
asistovala při
prvním IPO
technologické a e-
commerce
společnosti na
pražské burze a
zároveň největší
IPO na trhu START
pražské burzy

Eurowag, nejrychleji
rostoucí evropský
poskytovatel řešení
pro mobilitu, získal
70% podíl ve
společnosti Sygic,
jednom z globálních
lídrů v oblasti
mobilních navigací a
služeb založených na
lokalizování polohy

 WOOD & Co.
pracovala na straně
prodávajícího

 WOOD & Co. byla
zodpovědná za
řízení celého
procesu prodeje
včetně vyjednávání
transakční
dokumentace a
návrhu struktury
transakce

Zrychlený úpis 9,8%
akcií (tzv. ABB) ve
společnosti Ten
Square Games, jedné
z největších firem
vyvíjejících mobilní hry
v Polsku,
s mnohaletými
zkušenostmi s posky-
továním zábavy pro
miliony hráčů po
celém světě

 Poradenství na
straně kupujícího

 Členové týmu
WOOD & Co.
strukturovali vysoce
komplexní transakci
nákupu společnosti,
která zahrnovala
identifikaci vhodné
příležitosti, obchod-
ního vyjednávání a
vyjednávání transa-
kční dokumentace
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Tento dokument je propagačním sdělením.

Tento dokument byl vypracován společností WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 26503808 („WOOD & Co.“) a
společností WOOD SPAC One a.s. se sídlem Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 14027348 („Společnost“) za účelem představení produktu WOOD SPAC ONE a IPO
Společnosti na Burze cenných papírů Praha.

Společnost vypracovala a uveřejnila prospekt cenného papíru („Prospekt“) pro účely svého IPO na Burze cenných papírů Praha ve smyslu článku 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení
směrnice 2003/71/ES. Prospekt je k dispozici na internetových stránkách Společnosti http://www.woodspac.cz

Tento dokument má pouze informativní charakter a neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o Společnosti či o produktu WOOD SPAC ONE. Informace zde zveřejněné jsou získávány z
několika zdrojů, které WOOD & Co. a Společnost považují za důvěryhodné. Přestože byl tento dokument připraven v dobré víře, WOOD & Co. a Společnost nenesou odpovědnost a
nezaručují úplnost nebo přesnost zde uvedených informací. Úspěšné investice v minulosti neindikují příznivé výsledky do budoucna. Investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí
být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich finanční zázemí, znalosti, zkušenosti, cíle nebo
potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Investoři jsou povinni se o vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů
zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.

Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně cenných papírů vydávaných Společností měl poradit se svými
právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v Prospektu, který podléhá schválení
České národní banky. Schválení Prospektu ze strany České národní banky by nemělo být chápáno jako potvrzení vhodnosti nabízených cenných papírů vydávaných Společností.

Potenciální investoři by se měli řádně seznámit s Prospektem jako celkem, než učiní své investiční rozhodnutí, aby plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím
investovat do cenných papírů vydávaných Společností.

Společnost a WOOD & Co. tímto výslovně odmítají jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za přesnost, chyby nebo neúplnost informací uvedených v tomto dokumentu. Přestože Společnost a
WOOD & Co. věří, že jejich názory a očekávání jsou založeny na rozumných předpokladech, tato výhledová prohlášení podléhají četným rizikům a nejistotám, z nichž všechna nebudou
prozkoumána vyčerpávajícím způsobem v této prezentaci ani jinde. Příjemci by neměli považovat taková stanoviska za prohlášení o tom, že jakékoliv očekávané události nastanou, ani že
budou dosaženy očekávané cíle. Příjemcům se připomíná, že všechna výhledová prohlášení v této prezentaci jsou učiněna ke dni této prezentace a pro vyloučení pochybností se Společnost
a WOOD & Co. nezavazují aktualizovat žádné učiněné stanovisko tak, aby odráželo události nebo okolnosti po tomto datu nebo aby odráželo výskyt neočekávaných událostí. Pro vyloučení
pochybností Společnost a WOOD & Co. uvádějí, že nepřijímají žádnou odpovědnost za jakákoli taková výhledová prohlášení. Zde obsažené informace anebo názory mohou obsahovat anebo
vycházet z informací, které byly získány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly nezávisle ověřeny. Žádné prohlášení se nevztahuje ani žádná záruka není poskytována za přesnost, úplnost
nebo spolehlivost takových informací. Z důvodu zaokrouhlování nemusí některé číselné informace v této prezentaci přesně odpovídat vyjádřeným součtům a procenta nemusí přesně
odrážet absolutní hodnoty. Jakýkoli odkaz na slova „aktuální“, „nyní“ nebo na podobný výraz se odkazují na datum této prezentace.

Tento dokument a informace v něm uvedené, které nejsou veřejně známé, nesmí být bez souhlasu WOOD & Co. a Společnosti dále šířeny a jakkoli zveřejňovány.

Tento dokument prezentuje názor WOOD & Co. a Společnosti ke dni vyhotovení tohoto dokumentu a může být změněn bez předchozího upozornění.
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