Analýza společnosti

Rentico s.r.o.

O společnosti
Firma dlouhodobě pronajímá zařízení a stroje dalším společnostem. Firma vznikla na základě reálné
poptávky distributorů nápojů, kteří nutně potřebovali lednice pro své klienty, ale nechtějí do nich investovat
svůj provozní kapitál. Vzhledem k virové krizi se koncept ﬁrmy rozšířil na všeobecný pronájem zařízení
a strojů. Díky ﬁrmě Rentico (původně RefRiRent) mají společnosti možnost získat zařízení nebo stroj,
který je pro rozvoj jejich podnikání nezbytný za zlomek jeho ceny a peníze mohou použít např. na
marketing, rozvoj ﬁrmy nebo je investovat do svého zboží. Firma také zajišťuje veškerý servis zařízení.
Na trhu s pronájmem lednic patří u nás ﬁrma mezi průkopníky a díky poskytované službě dokáže ušetřit
svým klientům a rapidně zvýšit jejich výdělek. Proces služby je relativně srovnatelný s pronájmem auta na
operativní leasing. Ale místo aut jsou zde pronajímány zařízení nebo stroje.
Emisní podmínky společnosti garantují zástavní právo s notářským zápisem a prioritou vypořádání
nároků investorů na movitý majetek, který pokrývá 100 % výši emise.

Scoring společnosti
Společnost Rentico s.r.o. má podle metodiky Ministerstva ﬁnancí České republiky
“Scorecard korporátních dluhopisů 2.0” hodnotu:

7,5 bodů, tedy středně konzervativní.
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Základní ﬁnanční toky

1

USPOKOJENÍ POPTÁVKY
2 KLIENTŮ

3

Stávající i noví klienti poptávají služby v počtech, které
ﬁrma nestíhá sama ﬁnancovat. Proto emise dluhopisů.

2

VÝVOJ SPECIFICKÝCH
2 TYPŮ ZAŘÍZENÍ
Lednice nebo vendingové stroje přizpůsobené pro požadavky hotelů, na festivaly a další speciální prostředí.

3

ROZŠÍŘENÍ SKLADOVÝCH
PROSTOR
2
Se zvyšujícím se počtem klientů je potřeba postupného
rozšiřování prostor provozních skladů.
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Silné stránky hospodaření společnosti

EXKLUZIVITA
NA TRHU

SILNÍ
PARTNEŘI

Firma patří mezi průkopníky
v tomto oboru a má násobně vyšší
poptávku, než stíhá uspokojit.

Pro dodávku zařízení hledá vždy
velké a inovativní partnery
z Evropy i ze světa.

MEZINÁRODNÍ
KLIENTELA

PRAVIDELNÉ ZISKY
a DLOUHODOBOST

Firma má klienty z několika zemí
Evropy a jedná s dalšími zeměmi
i mimo Evropu.

Pronajímá zařízení za měsíční
nájem, takže má pravidelné zisky
a stálou klientelu.

Hlavní cíle společnosti

1

Nájemné 1 mil. Kč měsíčně
2 do konce 2023

Při umístění 11 ks strojů s průměrným nájmem 50003Kč každý měsíc
bude mít ﬁrma na konci roku 2023 na počtu 200 ks s celkovým
nájmem 1 mio Kč. Možnosti trhu jsou více než tisícinásobně větší.

2

Tvorba vlastní sítě výdejních
2 automatů
Souběžně s pronájmem bude společnost tvořit svoji vlastní síť
výdejních míst a nabízet pronájem místa v automatu i více společnostem zároveň. To zajistí širší klientelu a vyšší zisk.

3

Reklama

2

Posledním krokem je nabídka reklamní plochy třetím stranám na vlastní
síti i části pronajmutých automatů za měsíční poplatek. Reklama může
být i formou videa na displeji automatů.
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Schéma vazeb

Růst
nájemce

Dodavatel

Servis

Pronájem

Služby

Speciﬁka společnosti
Firma má nízkou konkurenci na evropském trhu.
Má pravidelný a dlouhodobý zisk ze služby pro své klienty.
Spolupracuje s TOP ﬁrmami Evropy v prodeji strojů a zařízení, které pronajímá.
Inovuje lednice a vendingové stroje pro speciální účely.
Za ﬁrmou stojí lidé, kteří mají průměrně 20 let zkušeností v podnikání.

Zákazník
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Obchodní partneři využívající pronájem strojů

Reference

Rentico s.r.o.
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Parametry ﬁnancování
Základní informace o dluhopisu
emitent

Rentico s.r.o.

výnos

10,8 % p.a.

účel emise

ﬁnancování nákupu strojů a zařízení

datum emise

1. 7. 2022

nominální hodnota

10.000 Kč

platnost emise

30.11.2026

výplata výnosu

měsíčně

Ochrana investice
Emisní podmínky společnosti garantují zástavní právo s notářským zápisem na movitý majetek,
který pokrývá 100% výši emise a slouží prioritně k vypořádání případných nároků investorů.
Emitent se zavázal k dodržování několika pravidel, která
zajišťují nadstandardní ochranu investora po dobu investice:

a
Ukazatel ﬁnanční zadluženosti emitenta
nepřekročí 0,8 - nedojde k předlužení emitenta;

b
Emitent si nevyplatí podíl na zisku překračující 5 milionů ročně,
dokud nedojde ke splacení dluhopisů; nejdříve dostane své peníze
investor do dluhopisů, až následně potom majitelé skupiny;

c
Společnost nezmění majitele - za dluh budou
zodpovídat stále stejní lidé;

d
Informační povinnost emitenta - důležité informace
budou uveřejňovány na webových stránkách;
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Pozitiva
Pevně stanovený výnos dluhopisu ve výši 10,8 %,
adekvátní současné ekonomické situaci.
Zajištění celé emise movitým majetkem společnosti se zástavním právem
a notářským zápisem k pokrytí 100 % výše emise pro investory.
Jedná se o investice do reálných aktiv se stabilním růstem hodnoty ﬁrmy.
V případě odkupu pohledávek společnost investuje pouze do pohledávek
zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí.
Za každou transakcí stojí konkrétní movitý majetek, a tudíž je každá vložená
částka zajištěná tímto movitým majetkem.
Firma má nízkou konkurenci na evropském trhu.
Má pravidelný a dlouhodobý zisk ze služby pro své klienty.
Spolupracuje s TOP ﬁrmami Evropy v prodeji strojů a zařízení, které pronajímá.
Inovuje lednice a vendingové stroje pro speciální účely.
Za ﬁrmou stojí lidé, kteří mají průměrně 20 let zkušeností v podnikání.

Negativa
Riziko destabilizace trhu v důsledku geopolitického napětí.
Riziko změny tržní situace a cenové hladiny zboží a služeb
z důvodu zpomalení ekonomiky
Všechny proinvestované prostředky jsou kryty reálným movitým majetkem,
jehož cena ale v čase z dlouhodobé prespektivy lineárně klesá v rámci fyzického
a morálního opotřebení.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Některá rizika spojená s Emitentem
Kreditní riziko

Tržní riziko

V důsledku nepříznivého tržního prostředí, chybného
rozhodnutí managementu nebo jiných vnějších či
vnitřních faktorů se Emitent může stát neschopným plnit
své splatné dluhy, a to včetně těch z dluhopisů.

Emitent investuje do nemovitostí. Existuje riziko ztráty hodnoty
nemovitosti, např. v souvislosti se změnou vývoje cen na trhu s
rezidenčními nemovitostmi. Výnosy z rezidenčních nemovitostí,
z nichž má být placen výnos dluhopisu i splacena jejich jistina,
mohou být ovlivněny nepředvídatelnými faktory.

Riziko nezískání veřejnoprávních povolení

Riziko střetu zájmů

Emitent je schopen realizovat své projekty pouze na
základě platných povolení, jejichž absence může projekt
zdržet, případně zcela zastavit. Emitentovy hospodářské
výsledky mohou být v důsledku toho negativně ovlivněny.

Členové představenstva Emitenta jsou současně členy řídicích
orgánů dalších společností ve skupině Emitenta (včetně
akcionářské společnosti), a tak hrozí, že by mohli do budoucna
upřednostnit zájmy skupiny před zájmy samotného Emitenta.

Rizika spojená s dluhopisy
Dluhopisy jako závazky

Riziko úrokové

Dluhopisy představují přímé, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého
uspokojení (I) rovnocenné (pari passu) mezi sebou
navzájem a (II) alespoň rovnocenné vůči všem dalším
současným i budoucím nezajištěným dluhům Emitenta
vyjma těch, u nichž stanoví jinak právní předpisy.

Vlastník dluhopisu je vystaven riziku poklesu ceny dluhopisu v
důsledku změn tržních úrokových sazeb. Tato skutečnost může
mít negativní vliv na hodnotu a vývoj investice do dluhopisů.

Riziko inﬂace
Dluhopisy neobsahují inﬂační doložku. Přesáhne-li míra
inﬂace nominální výnos dluhopisu, reálný výnos investora z
investice do dluhopisu bude záporný.

Riziko zdanění
Příjmy plynoucí z prodeje, splacení nebo držby dluhopisu
podléhají zdanění, jehož parametry se mohou v čase měnit.
V důsledku toho může být investorovi při prodeji nebo
splacení dluhopisu vyplacena nižší částka, než původně
předpokládal. Více informací o rizicích najdete v Prospektu
a v Obchodních podmínkách. Schválení Základního
prospektu Emitenta příslušným orgánem by se nemělo
chápat jako potvrzení cenných papírů, které jsou nabízeny.
ČNB vydala Desatero pro drobné investory do podnikových
dluhopisů. Seznamte se prosím s těmito informacemi zde.

Riziko likvidity
Dluhopisy emitované malými nebankovními Emitenty mohou
mít minimální likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že
vlastníci dluhopisů je budou muset držet do jejich splatnosti bez
možnosti jejich dřívějšího prodeje či pouze s možností prodeje s
výrazným diskontem.
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Děkujeme
Za váš zájem o tuto analýzu.
Pro další navštivte náš web.

www.zainvestuj.to

Máte další otázky?
Volejte

704 970 920
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