
DLUHOPIS

V A Š E  I N V E S T I C E

FIXNÍ KUPON: 7,00 % p.a.
ISIN CZ0003525206
Měna: CZK
Datum emise: 1. 5. 2020
Emisní lhůta končí: 30. 4. 2021
Splatnost: 3 roky
Datum splatnosti: 1. 5. 2023
Forma dluhopisu: cenný papír na jméno
Podoba dluhopisu: listinný cenný papír
Jmenovitá hodnota: 1,- CZK (jedna koruna česká)

MBB TECHNIK, spol. s r.o.
ul. 5. května 534 
Dobroměřice 440 01
Tel.:  +420 415 679 995
Fax: +420 415 679 996
E-mail: info@mbbtechnik.cz
www.mbbtechnik.cz

Registrace vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddělení C vložce 7553



PROJEKT

T O P  Z Á K A Z N Í C I

Emise dluhopisů je příležitostí pro investory podílet se na poslední etapě restrukturalizace modernizovaných výrobních kapacit společnosti MBB 
Technik v Dobroměřicích za účelem dokončení nových inovativních projektů a poskytnutí inovativnějších služeb pro Naše zákazníky.

V etapě restrukturalizace modernizovaných výrobních kapacit MBB Technik v Dobroměřicích bude kladen důraz na využití potenciálu všech výrob-
ních prostor o rozloze 2634 m2, které nabízí dostatečný prostor pro nově vznikající inovační výrobní programy a projekty. 

S podporou investorů společnost MBB Technik investovala do rozšíření strojového parku nákupem elektroerozivního hloubicího stroje AGIE Hyper-
spark 3HS Exact, který zvýšil technologickou způsobilost a konkurenceschopnost na trhu.

Společnost zavádí nové systémy řízení vnitřních procesů a první hmatatelné výsledky v tomto procesu již byly dosaženy. Společnost MBB Technik 
získala certifikát kvality ISO 9001. Společnost je připravena s podporou investorů do této oblasti dále investovat, tak aby MBB Technik byl plnohodnot-

ným partnerem pro zahraniční klienty a nadnárodní společnosti.    
Společnost bude dále investovat do zvýšení technologické způsobilosti a to hlavně do výrobních technologií a metrologie, tak aby dosáhla vyšší 

kvality výrobků, přesnější výstupní kontroly a možnosti podílet se na inovativních projektech v co nejvíce průmyslových oborech s cílem diverzifikovat 
riziko spjaté s některými obory.

Společnost bude dále v této etapě investovat do nových inovačních programů a projektů s cílem dosáhnout vyšší přidané hodnoty výrobků a značky. 
V současné době se rozvijí nové dlouhodobé výrobní programy a projekty s minimální perspektivou pěti až deseti let, s omezenou konkurencí na trhu.

Rodinná společnost nabízí od roku 1994 ve své nástrojářské výrobní kapacitě konstrukci a výrobu postupových nástrojů (lisovacích, ohybacích, 
tvořících), vstřikovacích forem na zpracování plastů a menších ale přesných strojních dílů „nástrojů“. Naše výrobní kapacita je postavená na CNC 
frézování a soustružení, elektroerozivním obrábění a na velice přesné nástrojářské dílně, která se může v dnešní době opírat o dvacetileté odbor-
né a praktické zkušenosti se sestavováním velice složitých postupových nástrojů. Naše společnost nabízí komplexní řešení požadavků zákazníka 
od zadání zakázky, konstrukci až po odzkoušení funkčnosti a s tím spojené nalezení nejlepšího řešení. Pracujeme s nejmodernějšími výrobními 

technologiemi tak, aby byly maximálně uspokojeny potřeby zákazníků. 

Zaměřuje se hlavně na:

Výrobu postupových lisovacích, tvářecích, ohýbacích nástrojů, jejich údržbu a renovaci. 
Výrobu vstřikovacích forem na výrobu z plastů, jejich údržbu a renovaci. 

Kompletní elektroerozivní obrábění - tváření a hloubení. 
Nástrojářskou výrobu přesných strojních dílů: frézování, soustružení, broušení. 

Měření vyrobených součástí na 3D CNC měřícím přistrojem. 
Zajištění konstrukce postupových nástrojů a vstřikovacích forem. 

Škoda Auto Mladá Boleslav  SWAH  Kovona system  Olbrich – CZ  Nexen Tire, R


