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Udržitelná
budoucnost
Stravování častěji překračuje hranice pouhého nároku na 
pohodlí, požitek a sytost. Technologie, zdravé potraviny 
a personalizace jsou některé z hlavních trendů, které ovlivní 
spotřebu potravin.

Právě technologie pomáhají dramatickému posunu od 
tradičního plánovaného nákupu potravin k okamžitému 
doplňování podle potřeb, a to hlavně díky internetovým 
obchodům. Spotřebitelé chtějí takové potraviny, které 
jsou pohodlné pro konzumaci, rychlé a levné. Nechtějí však 
obětovat chuť nebo jíst nezdravě. Jídlo je téměř ve všech 
ohledech osobní záležitostí a jeho budoucnost bude o ještě 
větším pohodlí a personalizaci.

Investice do výroby zdravých trvanlivých potravin tedy zaručuje 
dlouhodobý stabilní růst hodnoty, navíc je tento sektor zcela 
anticyklický, lidé se přeci jen nepřestanou stravovat.

Zajímavosti ze světové statistiky 
segmentu Snacků:

2018 2019

Tržby v mld. USD

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

412 425 480 514 516 539 567 598 628

Zdroj: Statista.com

Očekávaný růst trhu snacků bude 
více než 5% v nadcházejících letech.

Více jak 55% světové populace 
snackuje alespoň jednou denně.

Věděli jste, že?



O společnosti
Emitentem dluhopisu je společnost Royal Foods a.s., 
která působí jako investor a následný provozovatel 
potravinářských společností specializujících se na 
výrobu a distribuci trvanlivých potravin a snacků. 
Zaměřuje se primárně na společnosti a výrobky, 
u kterých vidí přidanou hodnotu v dlouhodobém 
horizontu. Základním pilířem je díky profesionálnímu 
týmu zkušených manažerů umění vyhledat obchodní 
příležitosti v FMCG segmentu (rychloobrátkové zboží), 
růst hodnoty celé skupiny je tím garantován. 

První akvizicí společnosti byla společnost Royal 
Jerky, výrobce prémiových masových snacků, která 
momentálně expanduje na zahraniční trhy. Další 
akvizicí byl výrobce ovocných snacků pod značkou 
Jackson's. Kromě distribuce vlastních značek 
zajišťujeme i distribuci dalším výrobcům, například 
švýcarskému výrobci čokolád RED, zdravým tyčinkám 
značky Happy Life či nápojům značky McCarter. 

Naše vize
Náš obor je vnímán jako velmi perspektivní. Podle 
analytické společnosti Nielsen roste každým rokem 
celosvětová spotřeba trvanlivých potravin v rozmezí 
5-10%. Tomuto trhu je i nadále předpovídán organický 
růst, a to vzhledem k neustále se zrychlující době 
a přechodu zákazníků od klasického stravování 
k rychlým zdravým snackům. Velmi důležité je pro nás 

i vyhledávání vhodných akvizičních cílů, vybíráme 
ty nejlepší, které splňují naše kritéria pro růst 
a synergii. V dlouhodobém horizontu je naším cílem 
vybudovat ve středoevropském regionu významného 
hráče s nadnárodním přesahem, který bude mít 
pod kontrolou výrobu celého portfolia značek včetně 
marketingu a distribuce. 

O tolik roste ROYAL FOODS a její dceřinné 
společnosti v průměru každý kvartál.34 %

MILNÍKY

Růst skupiny Royal Foods
(mil CZK)

2019

1,43

2020

2,65

2021

6,72

2022

12,46

2023

27,14

2024

56,98
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AKVIZICE ZNAČKY SUŠENÉHO OVOCE JACKSON'S   

ROZŠÍŘENÍ PRODEJE NA MODERNÍM TRHU

PODPIS DISTRIBUČNÍ SMLOUVY SE SPOLEČNOSTÍ ORKLA FOODS   

ZAHÁJENÍ NOVÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ZAHÁJENÍ DISTRIBUCE PRODUKTŮ PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ   

AKVIZICE VÝROBCE KÁVOVÝCH NÁPOJŮ ZÉ

SPUŠTĚNÍ MARKETINGOVÉ KAMPANĚ  S NEJVĚTŠÍMI ČESKÝMI INFLUENCERY   

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH KAPACIT A NÁBOR NOVÝCH SPECIALISTŮ

AUTOMATIZOVÁNÍ VNITROPODNIKOVÝCH PROCESŮ VÝROBY



Distribuce skupiny
V roce 2020 byla také podepsána distribuční smlouva s největ-
ším výrobcem trvanlivých potravin v České republice a jedním 
z největších v Evropské unii, společností Orkla Foods ČR a SR. 
Tím se tato společnost stala naším hlavním distributorem a od-
běratelem našich výrobků. Mateřská společnost Orkla vlastní 
stovky společností po celém světě, v ČR mimo jiné společnosti 
Vitana a Hamé. Díky této spolupráci došlo k urychlení expanze 
na Moderním a Tradičním trhu, zejména do těchto řetězců:

V roce 2021 proběhlo postupné pokrytí obchodů Bidfood ČR, 
JIP, Tamda Foods, Sklizeno, online obchodů Alkohol.cz, 
Pilulka.cz, Lekarna.cz, Mall.cz, Alza.cz, desítek maloobchodů 
a fitness center. Dále jsou rozjednány desítky dalších spoluprací 
mimo jiné s Penny ČR, Albert, Makro. Bylo uzavřeno několik 
distribučních smluv pro exportní trhy, například s našimi 
obchodními partnery na Slovensku, Německu, Rakousku, 
Maďarsku a Polsku, a v mnoha dalších zemích. Dále bylo 
podepsáno několik Smluv o privátních značkách, na základě 
kterých vyrábíme pod jinými značkami naše výrobky pro 
obchodní partnery a výrobce trvanlivých potravin.

Očekáváný růstový potenciál 
segmentu je 20 % v ČR v roce 
2022, tzn. 250 – 310 mil CZK (celý trh)

Tržní podíl naší značky Royal Jerky
v segmentu sušeného masa v ČR 
v roce 2021

6%

4%

Očekávaný růst skupiny
Royal Foods v roce 202252-60%  

300%Predikce růstu v minulém 
roce byla překonána o

Očekávaný růstový potenciál 
segmentu je 12 % na Slovensku 

v roce 2022, tzn. 4,5 – 4,9 mil EUR

Další statistické
údaje Royal Foods

Tržní podíl v segmentu sušeného
masa v SK v roce 2021



Využití prostředků z dluhopisů
Finanční prostředky získané emisí dluhopisů budou použity 
na financování a urychlení růstu produktového portfolia 
a výrobní sekce společnosti Royal Foods a.s.; dále též na 
akvizice a fúze společností, které budou splňovat naše 
investiční kritéria a přinesou přidanou hodnotu v dlouhodobém 
horizontu.

Možnost předčasné splatnosti
Investor je oprávněn splatit Dluhopisy předčasně po předchozí 
domluvě s Emitentem. Emitent se v takovém případě zavazuje 
poskytnout součinnost s nalezením protistrany. 

Emitent je oprávněn splatit Dluhopisy předčasně. Případné 
rozhodnutí o předčasném splacení je Emitent povinen oznámit 
vlastníkům Dluhopisů nejpozději 14 kalendářních dní před 
datem předčasné splatnosti.

Ochrana investice
Emitent nesmí vyplácet podíly na zisku nebo jinou formou 
distribuovat finanční prostředky společníkům Emitenta, a to až 
do úplného splacení všech Dluhopisů. 

Emitent se zavazuje pravidelně informovat vlastníky Dluhopisů 
o dění ve společnosti Emitenta, a to vždy nejpozději k výplatě 
výnosu Dluhopisů na e-maily vedené v Seznamu vlastníků 
Dluhopisů.

Emitent nesmí vstupovat do transakcí za horších než tržních 
podmínek (tzv. pravidlo arm’s lenght).

Společníci Emitenta se zavázali, že kromě obvyklých obchod-
ních a korporátních transakcí nepřistoupí k přeměně Emitenta 
či k prodeji podílů v Emitentovi.

Emitent: ROYAL FOODS a.s.,
IČO 083 87 168

Název emise: ROYAL FOODS 6,6/2024

Emisní podmínky naleznete zde

Objem emise: 25 000 000 CZK

Nominální hodnota 
1 dluhopisu: 50 000 CZK

Podoba dluhopisu: listinná

ISIN: CZ0003525321

Datum emise: 1. 5. 2020

Splatnost: 4 roky (15.08.2024)

Předčasná 
splatnost: umožněna

Výnos: 6,6 % p. a.

Frekvence výplaty 
kupónu:

2 x ročně
(vždy k 15.02. a 15.08.)

Parametry dluhopisu 

https://ba29e163-8196-46cc-854e-0c2f2c199400.filesusr.com/ugd/8d2f15_44704b989b5f499399276bfaa7c30e91.pdf


Kontakty

ROYALFOODS.CZ

Rizikové faktory 
Emitent uvádí níže určité rizikové faktory, které mohou ovlivnit 
schopnost Emitenta plnit jeho závazky z Dluhopisů vůči investorům. 
Následující popis není odbornou analýzou ani investičním dopo-
ručením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o koupi by mělo být založeno 
na informacích obsažených v Emisních podmínkách a na vlastní 
analýze výhod a rizik investice do Dluhopisů. 

Kreditní riziko 
Investor do Dluhopisu je vystaven riziku zhoršení kreditní kvality 
Dluhopisu v důsledku teoretického budoucího zhoršení kreditní 
kvality Emitenta. Každá taková situace by mohla vést ke snížení 
hodnoty Dluhopisu či ovlivnit výnos Dluhopisu a mohla by ovlivnit 
návratnost investované částky. 

Změna práva včetně daňových předpisů 
Emisní podmínky se řídí českým právním řádem platným ke dni 
vydání těchto Emisních podmínek. Po datu vydání Dluhopisů může 
dojít ke změně právních předpisů (včetně daňových), které se vztahují 
na práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů. 

Potenciální investoři by si měli být vědomi toho, že případné změny 
daňových předpisů mohou způsobit, že výsledný výnos Dluhopisů 
může být nižší, než původně předpokládali. 

Likvidita 
Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů 
Praha, a.s., nebo jiném regulovaném trhu. Likvidita Dluhopisů na 
sekundárním trhu může být tímto omezena. 
Regulace 
Tyto Emisní podmínky nejsou jakýmkoli doporučením, oznámením či 
jednáním, kterým se rozumí veřejná nabídka cenných papírů. Tyto 
Emisní podmínky nejsou tedy prospektem cenných papírů. Emitent 
a emise dluhopisů nepodléhají dohledu České národní banky. 
Investiční aktivity některých investorů podléhají právním předpisům 
a nařízením nebo spadají pod kontrolu či regulaci některých orgánů. 
Každý potenciální investor do Dluhopisů by se měl obrátit na nezávis-

lého poradce, aby určil, zda a do jaké míry jsou Dluhopisy přípustnou 
investicíz hlediska charakteru investora a do jaké míry se na něj 
vztahují omezení. 

Operační riziko 
Operační riziko je riziko ztráty vzniklé z podvodu, neoprávněných 
činností, chyb, opomenutí, neefektivnosti či selhání systému. Vzniká 
ve vztahu k veškerým aktivitám Emitenta a jde o riziko, kterému čelí 
veškeré podnikající subjekty. Operační riziko zahrnuje i právní riziko. 

Rizikové faktory vztahující se k České republice 
Na výsledky podnikání a finanční situaci Emitenta mohou mít 
nepříznivý vliv faktory politické, ekonomické, právní a sociální. 
Jakákoli změna hospodářské, regulatorní či jiné politiky české vlády, 
jakož i celkový hospodářský vývoj v České republice, Evropské unii 
nebo ve světě by mohl negativně ovlivnit finanční situaci Emitena.

Více informací o rizicích najdete v Emisních podmínkách. ČNB 
vydala Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů. 
Seznamte se prosím s těmito informacemi. 
Podrobnosti naleznete zde.

Dokument byl zpracován společností Royal Foods a.s., se sídlem 
Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 2 (dále jen"společnost"). Dokument 
poskytuje pouze krátký přehled o jednom z investičních nástrojů 
v současné nabídce. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze 
považovat za investiční poradenství. Tento dokument byl připraven 
s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností, společnost však 
neposkytuje garance či ujištění o jeho přesnosti, správnosti, aktuál-
nosti nebo úplnosti. Informace o společnosti a podrobné informace 
o pobídkách a střetech zájmů naleznete na www.royalfoods.cz 
v sekci O společnosti. Tiskové chyby vyhrazeny. Obsah dokumentu je 
chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je 
společnost. Společnost zakazuje zveřejnění a šíření dokumentu bez 
jejího písemného souhlasu. Společnost nenese odpovědnost za 
šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

Zápis v OR: Obchodní rejstřík vedený Městským
soudem v Praze, zápis dne 1. září 2020, oddíl B, 
vložka 25637, IČ 09458581

Pro Royal Foods a.s. zajišťuje emisi dluhopisu společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.

Kontaktní údaje

Tel.: +420 234 274 747
Fax.: +420 234 274 536
Email: bhcg@bhcg.cz
www.bhcg.cz

ROYAL FOODS a.s.
Tel.: +420 234 270 382
Fax.: +420 234 270 354
Email: info@royalfoods.cz
www.royalfoods.cz

BH CAPITAL GROUP Holding, a.s.
Jiráskovo náměstí 1981/6
Budova Dancing house
120 00 Praha 2

Důležitá upozornění
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