INVESTICE

2019–2020

KO M O D I T Y

TECH N O LO GI E

Stuna
Rodinný holding

Stuna – rodinný holding
3 pilíře stability
Tradiční rodinná skupina firem, získala na základě dlouholetého působení v oblasti výroby, zpracování a obchodu praktické zkušenosti s organizací a řízením výrobních, obchodních ale i investičních projektů. Na základě získaných zkušeností
je pro nás prioritou vysoká odbornost při zpracování strategických záměrů, ekonomických analýz, střednědobých a ročních plánů. Zástupci naší tradiční rodinné skupiny firem v dlouhodobé spolupráci s bankami a finančními institucemi získali
potřebné návyky pro kvalitní ekonomické analýzy, interdisciplinární rozbory a ekonomickou supervizi.
Naše rodina klade v první řadě důraz na kvalitu lidského kapitálu, hlavně vlastních zaměstnanců na jejich odbornost,
profesionalitu a loajálnost při realizaci rodinných podnikatelských a obchodních programů, projektů a strategických záměrů.
Jsme rodina, kde inovace a hledání netradičních řešení je tím motorem, který naší tradiční rodinou skupinu firem žene dál
a dál a pomáhá při hledání optimálních cest realizace obchodních a investičních programů.
- s práva, inženýring, technologie a obchod
-z
 emědělská výroba, zpracování a obchod
organických surovin a produktů
- s trojírenská výroba, mezinárodní výrobní
kooperace a obchod
- import

– export, servis a služby,
mezinárodní výrobní a obchodní kooperace
- oblastní

import – export, servis a služby, logisticko
výrobní centra a zpracování surovin pro třetí země
- sdružené

financování projektů a firem včetně investičních programů Stuna holding a
členů klastrů, pomocí digitální služby na bázi blockchainu
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Struktura a majetková propojení
Vlastnická struktura

Název společnosti

MICHAELA SLOVIAKOVÁ (dcera)

11 %

28 %

JAN STUNA jr (syn)
JAN STUNA sr (zakladatel)

Aktivita

Jan Stuna & Co a. s.

správa, inženýring, technologie a obchod

61 %

48 %

52 %

zemědělská výroba, zpracování a obchod
organických surovin a produktů

Hakus a. s.
54 %

strojírenská výroba, mezinárodní výrobní
kooperace a obchod

MBB Technik,
spol. s r. o.
52 %

Stuna Space a. s.

sdružené financování, digitální služby,
blockchain, face wallet

100 %

OOO MBB Group

55 %

OOO MBB West

import – export, servis a služby,
mezinárodní výrobní a obchodní kooperace
oblastní import – export, servis a služby, logisticko
výrobní centra a zpracování surovin pro třetí země
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Cesta růstu
2012 - založení společnosti za účelem správy majetku
2015 - zprostředkování mezinárodní výrobní kooperace
2017 - s puštění oleochemického a enviromentálního programu - bezodpadového zpracování zemědělských obnovitelných zdrojů.
2019 - s puštění NÁPOJOVÉHO PROGRAMU A PŘÍPRAVA PROGRAMU POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ

1997 - založení společnosti za účelem provozování zemědělské výroby
2001 - spuštění zahraničního obchodu se zemědělskými komoditami
2008 - otevření průmyslového programu MBB Technik
2014 - spuštění OLEOCHEMICKÉHO PROGRAMU
2019 - SPUŠTĚNÍ KRMIVÁŘSKÉHO PROGRAMU A PŘÍPRAVA POTRAVINÁŘSKÉHO PROGRAMU

2008 - prvotní průmyslová investice do nových výrobních technologií
2014–2017 - rozšíření a modernizace výrobních kapacit (1. etapa 38 milionů Kč)
2019 - zahájení přípravy modernizace a rozšíření výrobních kapacit (2. etapa 20 milionů Kč)

2019 - zahájení činnosti budování a testování systému
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Stručný popis

Program smart technologií
Nápojový program
• Pivo SVIJANY, ROHOZEC
• Voda FROMIN
• Voda IL SANO

Program potravinové doplňky

Lisovny
rostlinných olejů

Pivovarské
technologie

Technologie
výroby hrachového extrurátu
koncentrátu

Minipivovary
Mikropivovary

• Lipovitamin C

Organic super foods
levandule 2020

www.farmet.cz

www.czechbrewmasters.com
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Stručný popis

Jan Stuna & Co a.s. je společnost, která navazuje na dlouhodobou účast na trhu v průmyslové oblasti prostřednictvím dceřiných společností MBB TECHNIK a MBB GROUP. V oblasti
zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů
pro lidskou výživu, krmení zvířat a pro technické účely - chemickou výrobu a výrobu biopaliv prostřednictvím dceřiné společnosti HAKUS a MBB GROUP a MBB ZAPAD.
Prostřednictvím zprostředkovatelské a poradenské činnosti
v oblasti zemědělské a průmyslové výroby, v oblasti mezinárodní výrobní kooperace a v oblasti zahraničního obchodu
je společnost Jan Stuna & Co a.s. po dlouholeté přípravě
připravena investovat do nákupu, provozu a dodávek SMART
TECHNOLOGIÍ a rozvinout vybrané dílčí mikro a mini investiční projekty spojené s obchodními programy HOLDINGU
STUNA.
Rozvíjí samostatné vybrané obchodní programy zaměřené na lidskou výživu, jako je například NÁPOJOVÝ
A PROGRAM POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ připravuje
program levandule, kde se jedná o komplex výrobků významného českého producenta a jeho exklusivní zastoupení na trhu
Evropskoasijské unie.
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Stručný popis – cíle

· Podpora výkupu a realizace produktů na mezinárodních trzích
vyprodukovaných s pomocí SMART technologií a menších investičních celků dodaných Jan Stuna & Co a.s., provozovaných ve vlastní režii, nebo po dobu určitou s následným
prodejem ve spolupráci s lokálním partnerem – zemědělským
producentem.

· Komplexní organizace budoucí investice do vybraných
zemědělských podniků ve třetích zemích 100% zajištěných
vlastnictvím zemědělské půdy.

· Zajištění dílčích služeb souvisejících s realizací schválených
investic ve vybraných lokalitách a to například vyjednání podmínek s lokálními partnery, místně příslušnými administrativními orgány, zpracování studií proveditelnosti, business
plánů, před projektové a projektové dokumentace a poskytování inženýringové služby v průběhu realizace investičního projektu a na získávání všech dostupných lokálních
podpor, subvencí a dotací   

· Podpora a rozvoj projektu dodávání pivovarnických mikro
a mini technologii do zemí Euro Asijské Unie, Austrálie a do
Jihovýchodní Asie, pod značkou „ČESKÉ PIVO“.

· Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní a obchodní supervize v oblasti investic do zemědělské
prvovýroby a zpracování zemědělských komodit, dodavatelů
surovin a materiálů.

· Zajištění výrobní, ekonomické, účetní, organizační, právní
a obchodní supervize v oblasti investic do strojírenské výroby.

· V NÁPOJOVÉM PROGRAMU A V PROGRAMU
POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ je cílem navýšit obrat
obchodní společnosti a v roce 2020 překročit úroveň
25 mil. Kč. Vytvořit podmínku pro růst obratu v roce
2021 na úroveň 36 mil. Kč a v roce 2022 na úroveň
49 mil. Kč a výše.
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Stručný popis
slad
chmel

kvasnice

Program Oleochem
•
•
•
•

Rostlinné oleje
Mastné kyseliny
UCO
Živočišné tuky

Krmivářský
program

Potravinový
program 2020

• Rostlinné oleje

•
•
•
•

• Mastné kyseliny
• Batáty sušené
• Hrachový protein
• Živočišné tuky
• Mražené jehněčí odřezky
• Mražené krůtí droby

GLYCERIN

BIOETHANOL

METANOL

• Mražené kachní droby
• Rybí produkty vedlejší

Rostlinné oleje
Batáty
Hrachový protein
Chlazené a mražené
Karpatské a Kavkazské
hovězí a jehněčí maso
• Chlazené a mražené
Kavkazské krůtí maso
• Chlazené a mražené
Karpatské kachní maso
• Rybí produkty
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Stručný popis

PROGRAM CHMEL, SLAD, KVASNICE
· Hakus a.s. se v tomto programu soustřeďuje především na
podporu pěstování, organizace zpracování a výroby, distribuce chmelových produktů po celém světě.
·N
 aše společnost poskytuje služby vysoce kvalifikovaným
personálem (agronoma chmelaře, provozního ekonoma
zemědělské výroby a zpracování, vedoucích pracovníků
s mnohaletou pěstitelskou praxí v pěstování chmele) s hlavním cílem maximálního uspokojení všech zákaznických potřeb a požadavků.
CÍLE
·Z
 výšit a udržet stav operativních zásob chmelových
produktů pro zajištění pravidelného postupného měsíčního
zásobování tuzemských a zahraničních pivovarů po celé
období kalendářního roku v objemu 35 mil. Kč a výše.
·E
 xpandovat a rozšířit dodávky chmelových produktů,
dalších pivovarských surovin a pivovarských technologií na
území Euro Asijské Unie a do Jihovýchodní Asie především pak do Vietnamu a Číny.

· Rozšířit a stabilizovat sortiment v programu slad k maximálnímu uspokojení spotřebitele.
· Rozšířit program o třetí klíčovou surovinu - produkt při výrobě
piva, a to kvasnice.
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Stručný popis

PROGRAM OLEOCHEM
·H
 akus a.s. se v tomto programu zaměřuje především na
obchod a zpracování živočišných tuků, mastných kyselin,
rostlinných olejů a použitých rostlinných olejů (tkv. UCO)pro
technické účely.
·S
 polečnost v letech 2010–2015 vytvořila v zahraničí dvě
stálá zastoupení a položila tím základy pro budování zahraničních logisticko-výrobních center. V roce 2016 pak zahájila dlouhodobou spolupráci se SAP Mimoň na vytvoření
stálého tuzemského logisticko-výrobního centra pro realizaci
importované produkce na území evropské unie v požadované kvalitě a frekvenci dodávek.
·N
 aše společnost získala pro podporu konkurenceschopnosti
programu unikátní povolení a certifikace na export ze
třetích zemí a import do EU, a tím byla vytvořena mimořádná hodnota a konkurenční výhoda oproti konkurentům
na trhu.
·V
 roce 2019 se společnost zaměřuje na rozšíření obchodovaného sortimentu a to konkrétně o exportní podprogram glycerin (60,
80, Pharma) a o importní podprogram Metanol a Bioetanol.

CÍLE
·D
 osáhnout vyššího stupně naplnění poptávky po těchto
surovinách, která je od roku 2013 po celou dobu fungování
programu vyšší než nabídka. Dosáhnout minimálního obratu
v roce 2020 v objemu 41 mil. Kč a v roce 2021 65 mil.
Kč
·R
 ozšířit nákup surovin do skladových zásob, pro
zrychlení a zproduktivnění procesů s tím spojených
(skladování, doprava, ostatní služby).
·V
 ytvořit podmínky pro investice do posílení vybavenosti a průchodnosti logisticko-výrobních center s cílem
vyššího uspokojení stále rostoucí poptávky a zkvalitnění dodávaných surovin.
· Rozšířit portfolio obchodovaných surovin a produktů, a tím
snížit výkyvy plnění objemových a kvalitativních ukazatelů
v tomto programu.
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Stručný popis

Krmivářský program
·S
 polečnost v tomto programu reaguje na poptávku českých
výrobců krmiv pro domácí zvířata především pro kočky a psy
v současné době vybudované kapacity mají nedostatek suroviny, a proto jsme s nimi zahájili spolupráci s cílem v první
etapě zajistit jim zásobování vybranými surovinami a produkty z balkánských zemí, z Ghany a v další etapě z Ruska.
·S
 polečnost chce nejdříve odladit dodávky pro české výrobce a dále pak expandovat na německý a polský trh.
CÍLE
·Z
 vládnout import vybraných produktů v požadované kvalitě
a postupně navyšovat dodávané množství vybraným českým dodavatelům. V roce 2020 dosáhnout obrat minimálně
15 milionů Kč a v roce 2021 45 milionů Kč.
·V
 ytvořit podmínky pro investice do mrazících a chladících
kapacit v areálu Dobroměřice v letech 2020 – 2022. Předpokládaný rozsah investice 80 - 90 milionů Kč.
· R ozšířit portfolio obchodovaných surovin a produktů a rozšíření obchodu na německý, rakouský a polský trh.

Potravinový program
· T ento program navazuje na program krmivářský. Předmětem
v tomto programu jsou především rostlinné oleje lisované
za studena tzv. panenské oleje, import netradičních rostlinných produktů (trávy, zelenina a koření) ze třetích zemí pod
značkou BIO. Stejně tak se společnost v oblasti živočišných
produktů zaměřuje na bioprodukty z horských oblastí Karpat
a Kavkazu vysoké kvality se specializací na hovězí, jehněčí,
kachní a krůtí produkty.
·S
 polečnost chce nejdříve odladit dodávky pro české výrobce a dále pak expandovat na německý a polský trh.
CÍLE
·V
 yužít vysoké kvality bioproduktů produkovaných ve vybraných horských lokalitách a využít rostoucí poptávky po nich
v Evropské unii.
·Z
 vládnout import vybraných produktů v požadované kvalitě a postupně navyšovat obrat a dosáhnout v roce 2020
minimální úrovně 6 milionů Kč a v roce 2021 minimálně
26 milionů Kč.
·V
 ytvořit podmínky pro investice do mrazících a chladících
kapacit v areálu Dobroměřice v letech 2020 – 2022.
· Rozšířit portfolio obchodovaných surovin a produktů a rozšíření obchodu na německý, rakouský a polský trh.
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Stručný popis

Společnost od roku 2017 kdy dokončila I. etapu rozšíření
a modernizace výrobních kapacit (2014 - 2017) v Dobroměřicích v hodnotě 38 milionů Korun nabízí výrobu, opravu
a servis lisovacích nástrojů, vstřikovacích forem a přesnou
nástrojářskou výrobu dílů. Nabízí komplexní řešení požadavků zákazníka při nalezení optimálního řešení. Pracuje s nemodernějšími technologiemi.
CÍLE
·M
 aximální využití modernizovaných a rozšířených výrobních
kapacit Dobroměřice. Nově vytvořené prostředí využít ke
změně pracovního kolektivu a budování teamu vysoce kvalifikovaných universalů tvořících jednotný kolektiv.
· R ozšíření produkce výrobu a opravy LICÍCH FOREM a získání nových významných zákazníků včetně zahraničních.
·Z
 apojení se do mezinárodní výrobní průmyslové kooperace.
·V
 ytvořit podmínky pro zvýšení produkce na minimální objem
53 milionů korun v roce 2023.

·V
 ytvořit podmínky pro realizaci II. etapy dokompetace
a modernizace výrobních kapacit v letech 2020 – 2022
v hodnotě 20 milionů korun. II. etapa je zaměřena na technické a technologické investice především v oblasti CNC
broušení na kulato, CNC horizontálního obrábění, a na využití specializovaných technologií, jako například technologie TIG a podobně
·D
 iverzifikovat výrobní program do oborů mimo AUTOMOTIV, a tím snížit jeho podíl na celkových výkonech. Tímto eliminovat případná rizika v krizových letech.
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Stručný popis

Tokenizační
program

Smluvní
tokenizace

Robot

Služby
sdružování
investic

Blockchain

Face Wallet
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Stručný popis

Čtvrtá průmyslová revoluce na bázi digitálních technologií
byla zahájena a od základu změní svět kolem nás, tak jak
to udělala ve své době pára, elektrika či personální počítače spoutané celosvětovou internetovou sítí. Proto jsme v roce
2019 založili společnost Stuna Space abychom mohli tyto
technologie využít v našem podnikání a mohli se tak aktivně
účastnit na jejich šíření a zdokonalování.
Společnost Stuna Space připravila řadu programů, které tvoří
nadstavbu k výrobním, obchodním programům, technologickým inovacím a investičním záměrům realizovaných jednotlivými společnostmi rodinného holdingu Stuna.
Společnost připravila program TOKENIZACE pro rozvoj digitálních technologií pro samotný Stuna Space při realizaci
nákupu výrobních společností anebo odkupu jejich majetkových podílů, nebo jako službu pro případné ostatní zájemce.
Dále připravila program SMLUVNÍ TOKENIZACE pro sdružené financování technologických a investičních projektů rodinného holdingu Stuna, a to chladících a mrazících kapacit Dobroměřice; logisticko-výrobního centra a colection point oleochem

v Mimoni a Fatěži, center rafinace Fatěž a UFA a center výroby
krmných proteinových a lisovaných olejů. Program smluvní tokenizace je také připraven pro rozvoj inovačních technologií
soustředěných k tomuto účelu odvětvových klastrech.
Program ROBOT pak byl vytvořen pro zhodnocování kapitálu
na sekundárních digitálních trzích a na snížení nákladovosti
klasických systémů financování běžné podnikatelské činnosti
Společnost testuje jednotlivé systémy a připravuje je pro rok
2020 a dále rozšíření služeb v oblasti digitalizace výrobních
a obchodních procesů
CÍLE
·S
 družit dostatečné množství kapitálu pro realizaci schválených technologických a investičních projektů v rámci rodinného holdingu Stuna a mimo něj
·S
 družit dostatečné množství kapitálu pro rozvoj digitálních
technologií a jejich následné využití pro zvýšení konkurence
schopnosti společností rodinného holdingu, zvýšení jejich
produkce schopnosti, výkonnosti a efektivnosti
·V
 yužít sekundární digitální trhy k vyššímu zhodnocení kapitálu obchodních partnerů (klientů) proti primárním kapitálovým trhům. Zvýšit dostupnost sekundárních digitálních trhů
a vytvořit podmínky pro snížení nákladovosti nebankovních
systémů financování běžné podnikatelské činnosti.
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Dynamika rozvoje
Majetková podstata HOLDINGU se od roku 2008 za
posledních 10 let prakticky ztrojnásobila. Na podporu
rozvoje systému sami společníci vložili 29,8 mil. Kč do
základního kapitálu a 23,8 mil. Kč do kapitálových fondů, tj. celkem 53,6 mil. Kč zdrojů a z toho plyne i jejich
zainteresovanost na maximální stabilnosti a efektivnosti
systému. Banky se na financování systému podíleli v uvedeném období v menší míře než sami vlastníci a celkový podíl
bank na financování HOLDINGU postupně i nadále klesá
a zároveň se mění struktura bankovních zdrojů, kdy od roku
2016 roste podíl dlouhodobého (8-10 letého) financování,
které dnes tvoří 80 % veškerých bankovních zdrojů.
Je potřeba zdůraznit to, že všechna finanční výpomoc ze
strany společníků je podřízena bankovním, leasingovým
dluhům a také vůči dluhům vnějších investorů, kteří tímto mají
přednostní právo na výplatu svých pohledávek vůči HOLDINGU před pohledávkami majitelů. Tyto finanční vklady společníků tvoří solidní rezervní bázi na krytí krizových jevů a výkyvů
a zároveň tvoří stabilní základ pro další rozvoj HOLDINGU.
Dále skutečnost, že jednotlivé společnosti zařazené v HOLDINGU se vzájemně podporují ručením svého majetku, dělá
HOLDING ještě pevnějším a stabilnějším.

Majetková podstata HOLDINGU byla ve sledovaném období dále posílena inkasem dvou dotací od státu a EU
v celkové výši 10,3 mil. Kč což dává také informaci o tom,
že společnosti HOLDINGU splnili náročná kritéria a uspěli v soutěži s řadou dalších konkurentů.
Celková hodnota aktiv HOLDINGU se od roku 2008 zvýšila o 197 milionů Kč.
AKTIVA CELKEM
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Stuna – rodinný holding
Dynamika rozvoje (v tis. Kč)
Vlastní kapitál vzrostl o 34,6 mil. Kč, to vše za situace,
kdy v letech 2009–2011 probíhala velká světová finanční
krize, v kombinaci s mimořádnou krizí z nadvýroby zemědělských produktů v letech 2009–2012. V letech 2014–
2017 na náš systém v určité míře negativně působila i krize vztahů západ východ.

v oblasti nemovitého majetku, kde při dílčím prodeji nadbytečných kapacit se daří uzavírat prodejní smlouvy za 3x až
6x vyšší hodnotu než účetní a hodnota dlouhodobého majetku by tak měla být o 24 mil. Kč vyšší. Celková hodnota
dlouhodobých aktiv a vlastního kapitálu je tak vyšší proti
hodnotě vedené v účetnictví o dalších 33 mil. Kč.

V tomto období jeden ze základních kamenů HOLDINGU
společnost Jan Stuna & Co a.s. nebyla prakticky ekonomicky aktivní navenek. Společnost se intenzivně čtyři roky připravovala aktivní vstup na trh, který byl zahájen rokem 2018
a bude dále nabývat na významu v roce 2019.

VLASTNÍ KAPITÁL

Je také potřeba upřesnit, že účetně vedená hodnota aktiv především v části strojů a zařízení u společnosti MBB Technik,
spol. s r.o. je silně podhodnocena s ohledem na skutečnost,
že řada strojů a zařízení byla pořízena prostřednictvím leasingového financování a následně byla do účetnictví zařazena za minimální hodnotu do 10 tis. Kč. Hodnota strojního vybavení MBB Technik, spol. s r.o. je tak ve skutečnosti o cca
15 mil. Kč vyšší než hodnota vedená v účetnictví. Účetně je
podhodnocena taktéž hodnota aktiv u společnosti Hakus a.s.

34 975 tis. Kč

30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2008

2011

2014

2017

2018

Stuna – rodinný holding
Zhodnocení pro investory
7,2 % OBLIGAČNÍ PROGRAM SKUPINY

je vedle bankovního pilíře a spolupráce s bankami v ČR
a v zahraničí, druhým nejdůležitějším pilířem systému financování. Zahrnuje v sobě tři prvky a to obligace DVOULETÉ (výrobně-komoditní a komoditně-technologické) a TŘÍLETÉ
(technologicko-investiční).

7 % SMĚNEČNÝ PROGRAM SKUPINY

je vedle bankovního a obligačního pilíře třetím základním
pilířem financování skupiny. Zahrnuje ROČNÍ a DVOULETÉ
výrobně komoditní směnky se čtvrtletní výplatou výnosů na
zajištění sezonních, dávkových a případně velkoobjemových
nákupů surovin a jejich zpracování do konečných obchodovatelných produktů. TŘÍLETÉ technologicko-investiční směnky
se čtvrtletní výplatou výnosů.

PRO INVESTORY

·P
 ružná, mobilní výrobně obchodní struktura skupiny schopná velmi rychle reagovat na změny prostředí a klimatu s cílenými investicemi do zemědělství, průmyslu - obrábění kovů,
výroba lisovacích nástrojů a licích forem, do environmentálních
bezodpadových technologií napojených na energetiku, ochranu životního prostředí, udržitelnost zdrojů a tvorbu krajiny.

·V
 íce než 20 let zkušeností, s důrazem na kvalitu a loajalitu lidského kapitálu.
·Z
 áruka stability v rozvoji tří pilířového systému. Tři směry
podnikatelských a investičních aktivit, tři základní dodavatelé surovin, materiálů a služeb, tři stěžejní odběratelé dle
komodit a technologií, tři pilíře financování apod.
·D
 ynamický růst majetkové podstaty na základě vlastních
výrobních kapacit, mezinárodního obchodu a mezinárodní výrobní kooperace.
·P
 odpora inovačních procesů, spolupráce se špičkovými
odborníky a vizionáři, podpora lokálního podnikání.
·S
 polečensky odpovědná strategie – investice do obnovitelných zdrojů a tvorby životního prostředí, do zvyšování
kvalifikace a profesionality lidských zdrojů

Stuna – rodinný holding
Směnky

DATUM SPLATNOSTI

SMĚNKA

ČÁSTKA (CZK)

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM
na řad: Jméno a Příjmení, Adresa; rodné číslo:
CZK =0=
částka slovy:
místo placení:
BEZ PROTESTU
výstavce:
Jan Stuna & Co a.s.
se sídlem Nečišská 451, 440 01 Dobroměřice, IČ 287 50 977
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2218
V Dobroměřicích

Datum splatnosti

SMĚNKA

ČÁSTKA (CZK)

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM
na řad: Jméno a Příjmení, Adresa; rodné číslo:
CZK =0=
částka slovy:
místo placení:
BEZ PROTESTU
výstavce:
MBB Technik, spol. s r. o.
5. května 534, 400 01 Dobroměřice, IČ: 615 36 130
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7553
V Dobroměřicích

firma, razítkoa podpis výstavce

DATUM SPLATNOSTI

SMĚNKA

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM
na řad: Jméno a Příjmení, Adresa; rodné číslo:
CZK =0=
částka slovy:
místo placení:
BEZ PROTESTU
výstavce:
Hakus a.s. IČ : 25 01 59 07
Nečišská ul. 451, 440 01 Dobroměřice, Czech Republic
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem B 957
Jménem, které jedná Ing. Jan Stuna předseda představenstva
V Dobroměřicích 20. srpna 2018

firma, razítko
a podpis výstavce

ČÁSTKA (CZK)

Stuna – rodinný holding
Dluhopisy

Číslo

–

CZ0003518003

Emitent:

DLUHOPIS
JAN STUNA & CO 7,2/21

Hromadný dluhopis zahrnující 000 000 ks dluhopisů jmenovité hodnoty jedna koruna česká, tj.

částka (slovy)
Splatných 31. 10. 2021
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,2 % p.a.

znějící na jméno
Číslo 00 000 000 – 00 000 000

RČ:

CZ0003521262

Emitent:

MBB TECHNIK spol. s r. o. se sídlem Dobroměřice, ul. 5. května 534, PSČ 440 01, IČ: 61536130

Výnosové období trvá od data emise do 31. října 2021 tj. 36 měsíců.
Platebním místem je sídlo emitenta. Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.

DLUHOPIS

Datum emise: 1. 11. 2018

MBB TECHNIK 7,2/21

Ing. Jan Stuna

Hromadný dluhopis zahrnující 000 000 ks dluhopisů jmenovité hodnoty jedna koruna česká, tj.

Ředitel společnosti

(pět set tisíc korun českých)
Splatných 1. 3. 2021
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,2 % p.a.

znějící na jméno
RČ:

Číslo

Výnosové období trvá od data emise do 31. března 2019 tj. 12 měsíců.
Platebním místem je sídlo emitenta. Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.
Emisní podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti MBB TECHNIK spol. s r. o. se sídlem Dobroměřice, ul. 5. května 534, PSČ 440 01.
Datum emise: 1. 3. 2019
Ing. Jan Stuna

Jednatel společnosti

Ing. Michaela Sloviaková
Jednatel společnosti

–

CZ0003522583

Emitent:

DLUHOPIS
HAKUS 7,2/22

Hromadný dluhopis zahrnující 000 000 ks dluhopisů jmenovité hodnoty jedna koruna česká, tj.

částka (slovy)
Splatných 1. 8. 2022
Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,2 % p.a.

znějící na jméno
RČ:
Výnosové období trvá od data emise do 1. srpna 2022 tj. 36 měsíců.
Platebním místem je sídlo emitenta. Výnosy a jistiny dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem.
Datum emise: 1. 8. 2019
Ing. Jan Stuna

předseda představenstva

Stuna – rodinný holding
Strategie – vize
Prostřednictvím obchodních zastoupení při realizaci dodávek vybraných technologií získávat klíčové informace o ekonomické a finanční situaci
v daných oblastech a podnikatelských subjektech
či ve vybraných oborech výrobní a zpracovatelské činnosti pro další rozvoj budoucích obchodních a investičních aktivit naší skupiny a to jak
v zemědělské tak v průmyslové oblasti.
Vybrané SMART TECHNOLOGIE pronajímat
s následným odprodejem, s lokálními partnery
je provozovat a získávat tak pevnou vazbu na
místní surovinovou základnu za předem definovaných cenových a obchodních podmínek. Tím
vytvářet dlouhodobé smluvní vztahy a získávat
stabilní přístup k surovinám, materiálům a produktům dále obchodovatelným v mezinárodním
zahraničním obchodě.
Investovat především do vysoce mobilních SMART
TECHNOLOGIÍ napojených na obchodní programy OLEOCHEM A KRMIVÁŘSKÝ, tak aby
se projevil maximální synergický efekt více stupňovité tvorby přidané hodnoty a budovat svůj
specializovaný NÁPOJOVÝ A PROGRAM
POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ

Dlouhodobá podpora a zvyšování profesionální
úrovně nástrojářské výroby jako hlavního zaměření společnosti při maximálním využití modernizované výrobní základny z první etapy ROZŠÍŘENÍ VÝROBY A MODERNIZACE VÝROBNÍ
ZÁKLADNY 2014–2017 Dobroměřice, ve které bylo proinvestováno více jak 38 mil. Kč.
Ve spolupráci s významnými partnery v oblasti AUTOMOTIV vybudovat INOVAČNÍ CENTRUM
pro vývoj, testování a ladění lisovacích nástrojů
a v té souvislosti rozvíjet program vysoce kvalifikované, sociálně stabilizované a loajální pracovní síly.
Snížení podílu AUTOMOTIVU na celkových výkonech rozvojem dalších oborů jako je AERO,
MEDICAL, STAVEBNICTVÍ apod.
Zahájení Druhé etapy rozšíření výrobního programu a výrobní kapacity Dobroměřice 2020–2022
zaměřené na vybudování vlastní lisovací kapacity
a kapacity PRO SERVIS, RENOVACI A VÝROBU LICÍCH FOREM. Tímto způsobem rozšířit
spektrum výrobní činnosti a zvýšit odolnost společnosti proti cyklickým krizovým jevům. V této etapě
se předpokládají investice do technologie (CNC,
broušení na kulato, CNC horizontální obrábění,
TIG) výrobní základny v rozsahu 20 mil. Kč.

Pokračovat v rozvoji obchodních programů
CHMEL a OLEOCHEM jež prokázali svoji vysokou efektivnost a tyto doplňovat o podpůrné
programy jako například SLAD, KVASNICE
a obchod s technickými plodinami.
V programu CHMEL vybudovat v průběhu následujících pěti let počínaje rokem 2020–2022
vlastní pěstební a zpracovatelskou základnu,
nebo jí vybudovat formou společného podniku
s lokálními partnery. Jedná se o pěstební základnu minimálně na výměře 120 ha plně
vybavenou zpracovatelskou kapacitou (česání,
sušení) a systémem kapénkových závlah minimálně na výměře 35 ha chmelnic. Maximálně
přitom využít všech dotačních programů, které
jsou k dispozici. Jedná se o investici do výrobní
základny řádově ve výši 105 mil. Kč.
Vytvářet podmínky pro vybudování materiálně
technické základny podporující růst objemu,
sortimentu a kvality dodávaných surovin, produktů a výrobků v programu OLEOCHEM.
Rozvinout KRMIVÁŘSKÝ A POTRAVINOVÝ
PROGRAM.

Stuna – rodinný holding
Strategie – vize
Vybudovat vlastní plnohodnotný blockchainový sytém propojený s face walletem na podporu realizace investičních záměrů rodinného
holdingu Stuna a pro zájemce, kteří se zapojí
do odvětvových klastrů speciálně budovaných za tímto účelem.

Zprostředkovat získání investičního kapitálu
pro vybrané a schválené projekty v oblasti
vodních zdrojů, obnovitelné ekologické energie, inovačních prostupů při zpracování zemědělských produktů, zemědělské prvovýroby a pro vybrané developerské projekty.

Sdružit dostatečný objem investičního středně a dlouhodobého kapitálu na realizaci vybraných investičních projektů pro jednotlivé
společnosti rodinného holdingu Stuna zaměřených na vícenásobné navýšení obratů obchodních programů a projektů a na zvýšení
jejich konkurence schopnosti a efektivnosti.

Získat majetkovou účast na perspektivních
projektech a zvyšovat majetkovou podstatu
Stuna Space.
Podílet se aktivně na zpřístupnění digitálních
technologií, na jejich budování a rozvoji
a zajistit spolehlivý a plnohodnotný zprostředkovaný přístup k sekundárním digitálním trhům
pro obchodní partnery (klienty).

Stuna – rodinný holding
Kontakty
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Adresa: Nečišská 451, 440 01 Dobroměřice
Tel.: +420 415 679 995
Fax: +420 415 679 996

E-mail: info@jsco.cz
info@hakus.cz
info@mbbtechnik.cz
info@stuna.space
Weby: w
 ww.jsco.cz
www.hakus.cz
www.mbbtechnik.cz
www.stuna.space

Dobroměřice
PRAHA

KONTAKTY
Ing. Jan Stuna Senior
Předseda holdingové rady
Tel.: +420 602 286 870
Tel.: +7 926 973-56-94
E-mail: jstuna@hakus.cz
Ing. Michaela Sloviaková
Člen holdingové rady
Tel.: +420 721 904 795
E-mail: m.sloviakova@mbbtechnik.cz
Ing. Jan Stuna junior
Člen holdingové rady
Tel.: +420 727 969 711
E-mail: jan.stuna@mbbtechnik.cz
Aleš Erbr
Výkonný ředitel STUNA SPACE
Tel.: +420 732 798 813
E-mail: ales@facewallet.com
Web: facewallet.com

