Propagační sdělení
k veřejné emisi
Dluhopis IVORY Energy 6,00/2023
ISIN: CZ0003524159

Skupina IVORY
Česká finanční skupina zastřešená nástrojem kolektivního investování, fondem kvalifikovaných investorů IVORY Opportunity OPF. Fond
je registrován a přímo dozorován nejvyšší finanční autoritou v České republice, Českou národní bankou. Depozitářem fondu je Česká
spořitelna. Skupina IVORY prostřednictvím projektových společností 100% vlastněných fondem aktivně investuje v oblasti výroby a distribuce tepelné energie primárně z biomasy.

Svět IVORY
Opportunity OPF:
Kapitál fondu
85 milionů Kč
Výroba elektřiny:
Využíváme potenciál
biomasy nejen
v oblasti výroby tepla,
ale i elektrické energie
prostřednictvím zařízení
na kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla
na biomasu.

Výroba tepla:
Financujeme, stavíme
a provozujeme tepelné
zdroje na dřevní pelety
a plyn. Roční objem
dodávaného tepla
přesahuje 80.000 GJ.
Distribuce paliv:
Jsme největším
certifikovaným dodavatelem
pelet v ČR. Ročně dodáme
vlastní specializovanou
dopravou téměř 15.000
tun pelet koncovým
zákazníkům. Tržní podíl
dosahuje 25 %.

Výroba pelet:
Produkujeme dřevní
pelety pod vlastním
brandem IVORY
PELLETS s certifikací
ENplusA1. Kvalitu našich
pelet ocenil i nezávislý
časopis dTest.

Export pelet:
Dřevní pelety IVORY
PELLETS dodáváme
na trhy EU, zejména
do Itálie, Rakouska
a Německa.

Dlouhodobé zkušenosti s výstavbou a provozem tepelných zdrojů
Emitentem dluhopisu je společnost IVORY Energy, a.s., ktera provozuje vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu na dřevní biomasu, zemní plyn a tepelná čerpadla. Společnost má osmiletou historii, je plně licencovaná pro výrobu a distribuci tepla v České republice,
na Slovensku a aktuálně prochází licenčním řízením v Polsku. Provozuje přes 50 tepelných zdrojů ve čtyřech zemích střední Evropy
s kumulovaných instalovaným výkonem na úrovni 15MW. Ročně vyrobí a dodá téměř 80 000 GJ tepla více než 1500 domácností,
nemocnicím, školám, domovům pro seniory a dalším subjektům primárně státní sféry.
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* Hodnoty v roce 2019 ukazují pouze
předběžné a zatím nepotvrzené údaje.

Účel emise dluhopisů: Výstavba tepelných zdrojů na dřevní biomasu
Našim cílem je prostřednictvím posílení kapitálové vybavenosti akcelerovat růst skupiny IVORY, a to zejména v oblasti výroby tepla z obnovitelných zdrojů. Akviziční činnost IVORY je primárně zaměřena na dožívající, neefektivní, špinavé uhelné zdroje, které mají problém plnit
aktuální emisní limity. V těchto případech jsme schopni nabídnout kompletní řešení od projektování, výstavby, financování po vlastní provoz,
včetně dodávky pelet, či štěpky vlastní specializovanou logistikou. Ukazuje se, že biomasa má skutečně budoucnost a lokální surovina znamená dlouhodobě nejstabilnější cenu paliva. Dokáže eliminovat rizika spojená s mezinárodními konflikty, pohyby kurzu nebo globálními obchody s komoditami. Podporu biomase jednoznačně vyjadřuje tuzemská samospráva i EU, což potvrzují i spuštěné dotační programy, které
máme v úmyslu využít. Prostředky získané emisí budou využity zejména na nákup nových zdrojů tepelné energie nebo na rekonstrukci
zdrojů stávajících. Technologie, které jsou již morálně zastaralé, neefektivní, ekonomicky nevýhodné a ekologické dopady jejich provozu navíc snižují kvalitu života obyvatel v okolí, budou nahrazeny moderními, automatickými zdroji na dřevní biomasu

Realizované reference
I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemocnice / Domovy sociálních
a zdravotních služeb:
Domov Hostomice-Zátor.
Dětský domov Solenice.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská.
Domov pro seniory Solenice.
Centrum sociálnych služieb Garden Humenné.
Zariadenie sociálny služieb AKTIG.
Pflegeheim Saal an der Donnau.
Nemocnice Na Pleši.
Asylbewerberheim Saal an der Donau.

II.
•
•
•
•
•

Školy / Státní instituce:
ZŠ Čachovice.
ZŠ Kovářská.
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné.
Stredná škola obchodu a služieb Humenné.
Obchodná akadémia Humenné.

III.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byty / Bytová družstva:
Krupka - bytový fond SBD Mír.
Teplice - část bytového fondu SBD Mír.
Křivoklát - bytový fond SVJ.
Roztoky u Křivoklátu - bytový fond SVJ.
Dolní Lutyně - bytový fond SBD Havířov.
Paskov - bytový fond SVJ.
Nový Knín – městský a družstevní bytový fond.
Solenice – bytový fond, obecní budovy.
Kovářská – městský bytový fond, obecní budovy.
Krosno - bytový fond SVJ.

Vybrané referenční projekty
projektované, financované a provozované společností IVORY Energy

Obec Nový Knín

Nemocnice na Pleši

Obec Kovářská

Domov seniorů
Hostomice - Zátor

• kotelna
Výroba tepla: 15 000 GJ
Velikost zdroje: 1,2 MW (dřevní pelety)

• rekonstrukce CZT včetně teplovodů
Výroba tepla: 4 200 GJ
Velikost zdroje: 400 kW (dřevní pelety)

• rekonstrukce CZT včetně teplovodů
Výroba tepla: 11 500 GJ
Velikost zdroje: 1MW (dřevní pelety)

• rekonstrukce kotelny
Výroba tepla: 1 500 GJ
Velikost zdroje: 260 kW (dřevní pelety)

Podíl a celková dodávka tepla pro byty
v České republice podle paliv (1 PJ = 1.000.000 GJ)

0,2 % topné oleje
0,1 PJ

6,9 % ostatní paliva
3,7 PJ
54,6 % uhlí
29,1 PJ

32,1 % zemní plyn
17,1 PJ

6,2 % biomasa
3,3 PJ

*zdroj: Teplárenské sdružení (rok 2016)

Budoucí
potenciál růstu
pro IVORY Energy

Česká republika

Teplárny řeší čím budou
vytápět česká města.
Aktuální problémy,
kterým čelí teplárny v Česku:

· Prudký nárůst cen emisních povolenek
v posledních letech – za poslední
dva roky vzrostly na více než čtyřnásobek
· Existenční problémy budou mít zejména
menší a střední zdroje spalující uhlí
· Postupné zpřísnění emisních limitů
– nutnost instalace moderních technologií
· Řada tepláren je za hranicí životnosti

Polsko

· Energetika silně závislá na uhlí
– 80% tepla a elektřiny se vyrobí z uhlí
· Země s nejhoršími emisními podmínkami
v EU
· 36 z 50 měst s nejšpinavějším vzduchem
v EU je polských
· Velmi zastaralé tepelné zdroje
· První vlaštovka – Krakov zakázal
na svém území od 1. 9. 2019 topit uhlím

Taktický ústup od uhlí
= potenciál růstu
pro IVORY Energy

IVORY Energy je specialistou
v oblasti výstavby a provozu
tepelných zdrojů na biomasu.
Jak to děláme?

· Analýza trhu, identifikace klienta, oslovení
· Provedeme analýzu konkrétního zdroje
tepla a vypracujeme řešení
· Připravíme projekt nového zdroje,
zajistíme potřebná povolení
· Podepisujeme dlouhodobou smlouvu
na dodávku tepla
· Instalaci relevantní technologie financujeme
z vlastních zdrojů
· Zajistíme provoz kotelny, dálkový
monitoring v režimu 24/7, servis,
revize, údržbu i dodávky paliva.

Motivace zákazníků
pro spolupráci
s IVORY Energy

· Úspora investičních prostředků
· Úspora za dodávku tepla,
či vyřešení emisních problémů
· Úspora starostí s řízením a provozem
tepelného zařízení
· Platba pouze za skutečnou dodávku
tepla

Vizualizace jednoho
z připravovaných
projektů v Polsku
Výstavba teplárny
na dřevní štěpku a pelety
Prodej tepla: 55 000 GJ ročně
Instalovaný výkon: 8 MW

Proč investovat do dluhopisu IVORY Energy?
•
•
•
•
•
•

Investice do konzervativního segmentu decentralizované výroby tepla primárně z dřevní biomasy.
Více než sedmileté zkušenosti s výstavbou a provozem tepelných zdrojů na biomasu.
Možnost využít potenciálu postupného odchodu energetiky od špinavých zdrojů.
Výnos dluhopisu 6,0% p.a. vyplácený jednou ročně vždy k výročí data emise připadajícího na 1. 2. 2020.
Střednědobá investice na tři roky se splatností v roce 2023.
Emise dluhopisů schválena k veřejné nabídce Českou národní bankou.

Profil Fondu

Název: IVORY OPPORTUNITY OPF AMISTA
investiční společnost, a.s.
Registrace & regulace: Česká národní banka
Depozitář: Česká spořitelna
Obhospodařovatel: AMISTA investiční společnost
Auditor: A&CE Audit
Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Vlastní kapitál fondu: 85 000 000 Kč

Profil Dluhopisu

Emitent: IVORY Energy, a.s., IČO: 24200379
Název: Dluhopis IVORY Energy 6,00/2023
ISIN: CZ0003524159
Výnos: 6% p.a., výplata jednou ročně
Datum emise/splatnosti: 1. 2. 2020/1. 2. 2023
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Auditor: A&CE Audit
Objem emise: 100 000 000 Kč

Kontaktní údaje emitenta
IVORY Energy, a.s., U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 - Libeň, www.ivoryenergy.cz

Důležité upozornění:
Tyto informace neslouží jako nabídka na úpis jednotek či podílů ve fondech zde popsaných a jde pouze o informaci o vlastnické struktuře emitenta dluhopisů.
Tento dokument je propagačním sdělením k možnosti úpisu dluhopisů společnosti IVORY Energy, a.s., IČ 24200379, se sídlem U Slovanky 1388/5, Libeň,
182 00 Praha 8, k nimž byl vydán unijní prospekt pro růst schválený ČNB, který je přístupný na internetové stránce www.ivoryenergy.cz/emise-dluhopisu/.
Schválení prospektu ze strany ČNB by se přitom nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů. Doporučujeme, aby si všichni potenciální investoři přečetli
uvedený prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů.
V prospektu jsou obsaženy i finanční údaje o emitentovi a rizicích spojených s případným nákupem dluhopisů. Emitent či jiný předkladatel tohoto propagačního sdělení tímto neposkytuje investiční poradenství či daňové poradenství ani doporučení ve smyslu distribuce investičních produktů. Existuje-li něco,
čemu nerozumíte, měli byste kontaktovat svého investičního, právního či daňového poradce. Pokud se rozhodnete koupit nabízený produkt, neměli byste se
spoléhat pouze na informace obsažené v tomto sdělení. Informace obsažené v tomto sdělení čerpané od třetích osob jsou uvedeny s poznámkou takového
zdroje, přičemž se domníváme, že jsou spolehlivé, ale jejich přesnost a úplnost nemůže být garantována. Informace o výnosech jsou založeny na hrubé
výkonnosti před zdaněním. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora. Tento dokument byl připraven s náležitou a patřičnou pečlivostí
a pozorností, společnost však neposkytuje garance či ujištění o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Nabídka dluhopisů je platná na území
České republiky a pro některé osoby mohou být aplikována pravidla omezující či vylučující nabývání dluhopisů. Kromě toho toto sdělení nezakládají nabídku
ani žádost o vstup do obchodního vztahu v jurisdikci, kde je takováto aktivita zakázána a kde není investiční instrument autorizován k prodeji, ani nenahrazuje prospekt cenných papírů.

