PREZENTACE PRO INVESTORY
VSTUP NA TRH START PRAŽSKÉ BURZY

Květen 2022

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Tato prezentace (dále jen „Prezentace”) byla připravena společností COLOSEUM HOLDING a.s. (dále jen
„Emitent“ či „Společnost“) a slouží jako propagační sdělení pro případný vstup na trh START BCPP.
Společnost připravila Prezentaci dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nelze však poskytnout žádné záruky
nebo prohlášení ohledně komplexnosti nebo spolehlivosti informací obsažených v této Prezentaci.
Společnost ani členové jejího představenstva, manažeři, poradci nebo zástupci těchto osob nepřebírají
odpovědnost, která může vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv užitím této Prezentace. Dále, žádná

KONTAKT PRO INVESTORY

informace zde obsažená nezakládá povinnost nebo prohlášení Společnosti, jejích manažerů nebo členů
představenstva, akcionářů dceřiných a přidružených společností, poradců nebo zástupců těchto osob.

Jan Mužátko

Tato informace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv akcií Společnosti (dále jen „Akcie“).

jan.muzatko@coloseum.cz

Veřejná nabídka Akcií se v České republice provádí výlučně na základě prospektu, který bude v případě

+420 604 234 850

jeho schválení k dispozici na internetových stránkách Společnosti.
Tato informace nepředstavuje nabídku ani výzvu ke koupi jakýchkoliv Akcií ve Spojených státech
amerických nebo jakékoli jiné jurisdikci, ve které není taková nabídka nebo výzva povolena nebo ve
vztahu k jakékoliv osobě, vůči které by taková nabídka nebo výzva byla v rozporu se zákonem. Uživatelé
této informace se tímto žádají, aby se s těmito omezeními seznámili a dodržovali je.
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Skupina COLOSEUM

Na Poříčí 1042/16
110 00, Praha 1 – Nové Město
www.coloseumholding.cz

ÚVODNÍ SLOVO MAJITELE
Dobrý den Vážení,
V letošním roce tomu bude již 31 let, co jsem 1. 6. 1991 zahájil svou
podnikatelskou činnost prodejem nápojů na pražském Karlově mostě.
Od té doby se mnoho změnilo, nejen podoba a vzhled provozoven
(restaurací), ale také obor gastronomie jako takový.
Neustále se snažíme naši skupinu rozvíjet a využíváme inovace, které
nás posouvají dopředu.

JAN MUŽÁTKO
Zakladatel a CEO
COLOSEUM Holding a.s.

Do našeho portfolia skupiny aktuálně patří: Pizza Coloseum, Pivovar Národní, Občanská Plovárna, Pragogastro a Catering Coloseum.
V poslední době se zvedl zájem o franchising našich značek a mnoho lokálních a zahraničních partnerů projevilo zájem o spolupráci,
což dokazuje dohoda o master-franchísové spolupráce s Caffé Pascucci, který je jedním z nejprestižnějších italských výrobců kávy a
má pobočky v 25 zemích celého světa. Můžeme zde hovořit o Italské kavárně typu „Starbucks“ (více na www.caffepacucci.it).
Nemusíte dokonale rozumět investicím, ani být milionář, abyste se stali akcionářem/spolumajitelem své oblíbené restaurace a začali
tak využívat další jedinečné výhody.
Věřím, že se brzy sejdeme SPOLEČNĚ U JEDNOHO STOLU.
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KDO JSME
Skupina Coloseum (dále jen „Skupina“ nebo „Coloseum“) letos oslavila
27 let na trhu. Skupina se za tu dobu postupně vypracovala do pozice
jedné z největších restauratérských sítí v Česku.
Ročně naše provozy navštíví v průměru 1,5 mio. zákazníků a můžeme se
chlubit i 45 tisíci členy našeho věrnostního Bakarta klubu. V roce 2019
dosáhl obrat Skupiny 423 mio. CZK a Coloseum zaměstnávalo téměř 400
lidí.
Během pandemie Covid-19 klesly tržby až o dvě třetiny oproti roku 2019,
počet zaměstnanců se snížil na 120 a Skupina musela uzavřít 5 poboček.

V roce 2015 byla Pizza Coloseum oceněna
titulem Czech Consumer Superbrand.

Coloseum chce využít vstup na trh START k posílení kapitálu a investicím
do rozvoje nových restaurací a kaváren Café Pascucci, aby mohla
maximálně využít stávajících příležitostí na oslabeném trhu.
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HISTORICKÉ MILNÍKY
Zahájení podnikatelské
činnosti.
Prodej nápojů na Karlově
mostě.

1. 6.
1991

1995

Vznik divize Catering
Coloseum. Nejprve působí
jen v Praze, zanedlouho
obsluhuje sportovní či
kulturní akce po celém
území ČR.

1996

Vznik společnosti
COLOSEUM RESTAURANTS,
s.r.o. s první restaurací ve
Vodičkově ulici v Praze 1.

2000

Vznik věrnostního
programu BAKARTA klub
s každodenními výhodami
pro naše věrné zákazníky.

2004

Vznik PRAGOGASTRO jako
exkluzivního dodavatele pro
restaurace Pizza Coloseum.
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2008

Slavíme 25 let na trhu!
Jsme největším ryze
českým řetězcem
restaurací v ČR.

2020

Startuje program
franchízingu a jsou otevřeny
první franchize restaurace
v Teplicích a Ostravě.

2022

Další úspěšné
čtvrtstoletí hodláme
odSTARTovat
na pražské burze!
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STÁVAJÍCÍ PROJEKTY
PIZZA COLOSEUM – Italský koncept restaurace, který má široké spektrum návštěvníků (rodiny s dětmi, pracovní obědy,

společenské večeře). Pizza Coloseum provozuje několik vlastních jednotek v Praze, středních Čechách a Českých
Budějovicích. Velice úspěšně provozujeme také jednotky v Ostravě.
PIVOVAR NÁRODNÍ – Projekt Pivovaru Národní v Praze na Národní třídě je na trhu zhruba 6 let. Jedná se o pivovar s

restaurací a největší letní zahrádkou v centru Prahy. Velkou a nespornou výhodou oproti jiným pivním konceptům je vlastní
výroba piva pod značkou CZECH LION, která je velmi zisková. Koncept má zároveň přesah do podoby steak house.
OBČANSKÁ PLOVÁRNA – Prostory Občanské plovárny, která byla zprovozněna v roce 1860, patří k jedním z nejhezčích

nemovitostí tohoto druhu v České republice. Projekt restaurantu Občanská plovárna vznikl v roce 2018 a její současná
kapacita umožňuje zajišťovat v létě akce až pro 2 500 osob, v zimě pak pro 800 osob.
CATERING COLOSEUM – Společnost Coloseum Restaurants s.r.o. provozuje více jak 20 let také cateringovou divizi. Za dobu

existence bylo obslouženo více než milion spokojených zákazníků.
HOKEJOVÉ ARÉNY – Skupina provozuje restaurace v hokejových arénách v Liberci, Pardubicích a v Kladně.
PRAGOGASTRO – Velkoobchod se zbožím a gastro technikou.

7

8

NOVÝ PROJEKT CAFFÉ PASCUCCI
Caffé Pascucci je rodinná firma a tradiční výrobce kávy, jehož historie sahá až do roku 1883. Je držitelem několika prestižních

evropských ocenění, je např. vítězem v kategorii Nejlepší kávová síť- Jižní Evropa. Nachází se v desítkách měst po celé Itálii a
zastoupení má i v rámci Evropy. V loňském roce podepsala Skupina Coloseum 10 letou exkluzivní smlouvu pro zastoupení v ČR.
V dubnu 2022 byla otevřena první kavárna Café Pascucci v Dušní ulici v Praze. Skupina plánuje ve svém rozvojovém plánu otevření až
50 vlastních a frančízových kaváren a bister po celé ČR do roku 2027. Více na www.caffepascucci.It
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PLÁNOVANÝ ROZVOJ – STÁVAJÍCÍ RESTAURACE
Pandemie COVID-19 prověřila během posledních let jak oblíbenost jednotlivých lokalit v rámci Skupiny, tak i schopnosti management a
finanční rezervy společnosti. Skupina musela několik provozoven zavřít a počet zaměstnanců klesl oproti roku 2019 o více než dvě třetiny.
Podobným vývojem prošla většina restauratérů.
Oslabený trh tak nabízí unikátní přílěžitosti pro někoho, kdo disponuje zkušenostmi a dostatečným kapitálem. Skupina proto hledá
dodatečný kapitál k otevření nových vlastních i frančízových provozů, aby tak mohla využít stávající nevyužité vybavení a servisní
dodavatelskou společnost Pragogastro a nového partnera Café Pascucci.
NOVÝ DESIGN PIZZA COLOSEUM 2022
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KDE VŠUDE NÁS NAJDETE?
VLASTNÍ JEDNOTKY
1.
Praha – Na Poříčí

2.

Praha – Zlatý Anděl

3.

Praha – Vysočany

4.

Průhonice + Pension Coloseum Průhonice

5.

České Budějovice – OC IGY

6.

Aréna Liberec

7.

Aréna Pardubice

8.

Aréna Kladno

9.

Pivovar Národní

10.

Občanská plovárna

11.

Caffé Pascucci Dušní

FRANCHÍZOVÉ JEDNOTKY

8 MĚST

15 JEDNOTEK (11+4)
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1.

Ostrava – OC Nová Karolina

2.

Ostrava – Avion Shopping Park

3.

Ostrava – Masarykovo náměstí

4.

Teplice – OC Fontána
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IPO A VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ
COLOSEUM HOLDING a.s. plánuje během června 2022 vydat nové akcie
prostřednictvím trhu START pražské burzy. Nové akcie v hodnotě 75-150 mio. Kč
odpovídají maximálně 38% podílu společnosti po emisi.
Minimálně polovina prostředků z IPO bude použita na splacení stávajících závazků,
zbytek pak na nové investice a posílení provozního cashflow pro plánovaný
ambiciózní rozvoj.
V současné době je s Českou národní bankou vedeno schvalovací řízení prospektu
akcií (dále jen „Prospekt“), jehož schválení Coloseum očekává v následujících
týdnech.
Bližší informace o transakci naleznete v Prospektu po jeho schválení ČNB.
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