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Disclaimer
§ Tato prezentace („Prezentace“) byla připravena společností Primoco UAV SE („Společnost“). Společnost připravila

Prezentaci dle nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně se v ní mohla objevit jistá nekonzistence nebo opomenutí.
Proto je doporučeno, aby se kdokoliv, kdo se chystá učinit investiční rozhodnutí ohledně jakýchkoliv cenných papírů
vydaných Společností nebo jejími dceřinými a přidruženými společnostmi, řídil pouze podle informací vydaných
prostřednictvím oficiální komunikace Společnosti v souladu s právními a regulatorními předpisy, které jsou pro
Společnost závazné.

§ Mělo by rovněž být bráno na zřetel, že prospektivní prohlášení, včetně prohlášení týkajících se budoucích výsledků,
nezakládají žádné garance nebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Očekávání představenstva jsou založena
na současných znalostech, vědomostech anebo pohledech představenstva a jsou závislá na řadě faktorů, které
mohou zapříčinit, že skutečné výsledky, které bude Společnost realizovat, se budou významně lišit od těch
prezentovaných v dokumentu. Mnoho z těchto faktorů je mimo současnou znalost, vědomost anebo kontrolu
Společnosti a nemohou jí být předvídány.

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

§ Tato Prezentace byla připravena pouze pro informativní účely a nejedná se ani o prodejní nabídku, ani o žádost o
podání nabídky na nákup nebo prodej jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu, nebo
nabídku na účast na obchodní akci. Tato Prezentace není nabídkou, ani žádostí o podání nabídky na nákup nebo
odběr jakéhokoliv cenného papíru v jakékoliv jurisdikci a žádná prohlášení tady učiněná nemají být vnímána jako
základ pro jakoukoliv dohodu, závazek nebo investiční rozhodnutí. Dokument a informace v něm uvedené, které
nejsou veřejně známé, nesmí být bez souhlasu Společnosti dále šířeny a jakkoliv zveřejňovány.
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Klíčové informace

§ Primoco UAV SE je špičkovou rychle rostoucí globální

společností, která vyvíjí, vyrábí a prodává civilním a

vojenským zákazníkům po celém světě středně velká,

plně autonomní bezpilotní letadla (UAVs) a poskytuje

související služby. Zákazníci využívají letadla pro účely

monitorování strategické infrastruktury, ochrany

hranic a dalších civilních a vojenských misí.

§ Primoco UAV SE obchodně cílí na zákazníky na

Středním východě, v Africe, Asii a Evropě. Svým

zákazníkům nabízí jasně prokazatelné ekonomické

benefity při srovnání s použitím alternativních řešení

(např. vrtulníky). Letadla jsou přizpůsobená

konkrétním potřebám klientů za sériové výrobní ceny,

což je klíčovou konkurenční výhodou.

§ Primoco UAV je plně certifikovanou společností podle

ISO 9001, uznanou pro projektování a výrobu vojenské

letecké techniky (DOA/POA) a k provozování v civilním

vzdušném prostoru v EU a dalších zemí. Primoco UAV

vyhovuje EASA SORA, v procesu certifikace NATO

STANAG 4703 a je ITAR free.

§ Společnost ročně vyrobí 50 letadel, včetně všech jejich

komponent a vlastního spalovacího motoru Primoco

Engine 340. Disponuje vlastním výzkumným a

vývojovým týmem, kompletním výrobním zařízením a

vyškoleným personálem.

§ Společnost vlastní a provozuje tovární letiště Písek-

Krašovice (LKPISK).
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Certifikace
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Výsledky a výhled

§ V letech 2015 – 2020 uzavřela společnost smlouvy na dodávku 17 letounů Primoco UAV One 150.

§ Pandemie Covid-19 dramaticky omezila prodej a cestování v roce 2021. Celkové tržby v roce 2021 dosáhly 17,7 milionu Kč, což

představuje meziroční změnu o -32 %. EBITDA činila -27,8 milionu Kč. Společnost dodala v roce 2021 do provozu v Iráku 5

nových letadel a uzavřela s tímto klientem servisní smlouvu na roky 2022 - 2023 v hodnotě 2 milionů EUR.

§ Naše dceřiná společnost v Rusku a všechny související aktivity v Rusku byly 31. ledna 2022 prodány.

§ V 1. čtvrtletí roku 2022 dosáhly tržby 21,72 mil. korun, což představuje nárůst o 184 % oproti stejnému období roku 2021.

§ EBITDA v 1. čtvrtletí 2022 dosáhla 12,9 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o 272 %.

§ Společnost Primoco UAV podepsala smlouvu na dodávku bezpilotního letounu evropskému zákazníkovi v prvním čtvrtletí roku

2022 s opcí na dalších 20 letounů.

§ Ve 2. čtvrtletí 2022 se očekává uzavření zakázky v Jižní Americe na dodávku 3 bezpilotních letounů. Jedná se o první zakázku v

tomto regionu. Dále předpokládáme ve 2. čtvrtletí podpis smluv s dalšími dvěma evropskými klienty na dodávku 4 letadel a v

Africe na dodávku 4 letadel.

§ V roce 2022 plánujeme prodej celkem 40 bezpilotních letadel a roční tržby 500 milionu Kč při EBITDA marži 40%.

§ Zájem o nový prodej taktických letounů zákazníkům z oblasti obrany je po ukrajinsko-ruském konfliktu

bezprecedentní. V této fázi nejsme schopni odhadnout poptávku, ale obdrželi jsme dotazy na potenciální dvouciferné

prodeje.

§ Cena typické zakázky je 50 milionů Kč a zahrnuje tři letouny, řídicí stanici, senzory a školení.
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Finanční výsledky 2019 – 2022 (v tis. Kč)
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31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022
Tržby 1 532 26 037 17 767 11 803 21 722
Náklady -25 498 -33 021 -46 540 -7 712 -9 493
Provozní hospodářský výsledek -23 966 -6 984 -28 773 4 091 12 229
EBITDA -20 946 -4 980 -25 362 4 748 12 916
Zisk před zdaněním -23 966 -9 435 -28 712 4 087 12 201
Zisk po zdanění -23 966 -9 435 -28 712 4 087 12 201

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.03.2021 31.03.2022
Dlouhodobý majetek 32 906 30 231 32 378 29 635 32 022
Oběžná aktiva 19 141 20 222 47 609 27 543 64 213

z toho - zásoby 13 726 13 518 18 811 23 247 22 785
z toho - bankovní účty a hotovost 2 366 721 28 168 3 543 19 495
z toho - pohledávky 3 048 5 983 630 753 21 933

Aktivní dohady a náklady příštích období 58 57 3 985 77 3 985
Aktiva celkem 52 105 50 510 83 972 57 255 100 220
Vlastní kapitál 31 317 21 838 83 651 25 925 96 610
Krátkodobé závazky 20 514 28 391 0 30 992 89
Pasiva celkem 52 105 50 510 83 972 57 255 100 220



Vývoj ceny akcií
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38 distributorů Primoco UAV ve 25 zemích světa
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Úspěchy Primoco UAV 

§ Nejdelší civilní let bezpilotního letadla na světě v dubnu 2020 v délce 15:03 hodin.

§ První bezpilotní letoun ve vzdušném prostoru České republiky, Slovenska, Islandu, Finska, Malajsie a Burkiny Faso s maximální

vzletovou hmotností 150 kg.

§ Společnost Primoco UAV získala v roce 2019 letiště Písek - Krašovice (LKPISK) pro vývoj, výcvik a testování bezpilotních letadel.

§ První let BVLOS v České republice a na Slovensku na vzdálenost 70 km v roce 2020.

§ První kalibrační let ILS, VOR/DME na světě v roce 2021.

§ V roce 2021 společnost otestovala balistický záchranný systém určený pro kritické fáze letu s cílem ochránit užitné zatížení letounu.

§ Primoco UAV může od roku 2022 provádět letové činnosti s interním schválením provozu na úrovni společnosti díky certifikaci

EASA LUC (Light Unmanned Certificate), kterou společnost získala od Úřadu pro civilní letectví ČR v kategorii „Specific“.

§ Společnost získala schválení jako vývojová a výrobní organizace vojenské letecké techniky podle normy EMAR 21 a stala se jednou

ze tří evropských společností s tímto schválením.

§ Nadále pokračuje vojenská certifikace letounu podle NATO STANAG 4703.
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CEO

Ladislav Semetkovský

Email: semetkovsky@primoco.com
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Primoco UAV SE

Výpadová 1563/29f, 153 00 Praha 5

Neveřejné vnitrostátní letiště

Písek - Krašovice (LKPISK)


