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LEO Express vypořádal vstup dvou minoritních investorů a dále
posiluje kapitálovou strukturu
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LEO Express vypořádal vstup minoritních investorů do společnosti a dále posiluje
kapitálovou strukturu přes akcionářský úvěr. Celkově tyto kroky přinášejí do
firmy nové kapitálové zdroje ve výši 160 milionů Kč. Současně LEO Express zavádí
opční program pro svůj top management.

Vstup Jakuba Havrlanta byl oznámen již v prosinci 2012 a v květnu byl vypořádán. Jakub Havrlant
koupil akcie a práva k nabytí akcií v celkové výši 11,5% a stal se partnerem pro další rozvoj a
strategickým akcionářem. Přináší rozsáhlé zkušenosti s managementem e-commerce společností.
Jako CEO Allegro skupiny vedl největší firmy českého internetu Heureka.cz a Aukro.cz a další firmy
působící na trzích CEE, v Brazílii a v Rusku. Jako akcionář společnosti LEO Express se bude soustředit
na její rozvoj zejména v oblasti e-commerce a IT.
Peter Köhler jako člen představenstva a finanční ředitel se stal minoritním akcionářem společnosti LEO
Express a nabyl akciový podíl a práva k nákupu akcií v celkové výši 3,4%. Přináší zkušenosti a vhled
zejména z oblasti kapitálových trhů, korporátních financí a strategického vývoje firem. Před vstupem
do společnosti LEO Express v září 2012 se věnoval zejména private equity investicím ve střední a
východní Evropě, mj. ve vedoucích pozicích v Raiffeisenbank ve Vídni a J.P. Morgan v Londýně.
Vstup minoritních investorů proběhl v sérii transakcí, přičemž implikovaná hodnota při poslední
transakci dosáhla 8 181 Kč za akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč (tj. přibližně 1 miliarda Kč za 100 %
kapitálu).
Společnost také dokončuje posílení kapitálové struktury prostřednictvím podřízeného úvěru od
majoritního akcionáře Leoše Novotného, který nadále drží přes 90% akcií společnosti (před ředěním
opcemi). V součtu tyto transakce posílí kapitálovou strukturu o 160 milionů Kč za účelem posílení
postavení společnosti v konkurenčním boji a v její expanzi na další trhy v České republice a v
zahraničí.

„Jsem potěšen posílením kapitálové struktury společnosti tímto způsobem,“ říká generální ředitel
společnosti LEOŠ NOVOTNÝ a pokračuje: „Po těchto transakcích jsme byli osloveni několika
zahraničními investory, kteří nám poskytli nabídky na vstup do společnosti za mnohem vyšší valuaci
než transakce, kterou jsme uskutečnili loni. Nicméně jsme na tyto nabídky nereflektovali.”
Společnost zároveň zavádí opční program pro top management. Tento program je nastaven tak, aby
maximálně sladil motivaci top managementu a akcionářů.
Orgány společnosti zůstávají tříčlenné.
Dozorčí radě předsedá Leoš Novotný st., který dohlíží na celkovou strategii společnosti s důrazem na
obchod a marketing. Druhou klíčovou osobou je bývalý CEO Angel Trains, Haydn Turner Abbott,
s rozsáhlými zkušenostmi ze železniční dopravy, který se bude věnovat v rámci společnosti především
oblasti nákupu nových vlakových souprav.
Představenstvo pracuje i nadále ve složení Leoš Novotný jako předseda představenstva, Jan Paroubek
a Peter Köhler jako členové.
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LEO Express a. s. je český železniční dopravce, který v listopadu 2012 začal přepravovat cestující zcela novými
švýcarskými vlaky, nejdříve na trati mezi Prahou a Ostravou. Od startu svého provozu převezl téměř 400 000 cestujících.
LEO Express hodlá v budoucnu zahájit dopravu také na dalších trasách v ČR i sousedních státech. LEO Express je
součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje skupinu firem podnikajících v železničním a dopravním odvětví.
Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Leoš Novotný. Více o LEO Express na www.le.cz.

