
D
na 
cel
Po
ved
vti
nic
& P
jek

P
tek
nen
prv
náv
sou
Cit
rov
Me
jek
Tow

S
stu
fi ká
je p
mi
spe
kan
řad
neb

„
a ú
mě

N
d
o

Jaroslav BUKOVSKÝ

Dravá domácí investiční sku-
pina Portiva hodlá rozšířit 
svůj byznys v automobilo-
vém průmyslu. Část peněz 
na akvizice fi rem z oblasti 
dodavatelů softwaru pro au-
tomobilky se skupina chystá 
pokrýt prodejem dluhopisů.

Dceřiná fi rma skupiny 
Portiva Automotive Finance 
nabídne domácím investo-
rům bondy až za půldruhé 
miliardy korun. Domácí 
trh s fi remními dluhopisy 
se přitom teprve oklepává 
po pandemickém šoku.

„Na trhu digitálních a IT 
společností poskytujících 
služby v oblasti automotive 
je nyní řada vhodných akvi-
zičních příležitostí,“ soudí 
šéf Portivy Pavel Svoreň 
mladší s tím, že skupina se 
kromě Česka zajímá i o tyto 
trhy v Německu či Rakousku.

V minulém roce Portiva 
investovala desítky milionů 
korun do domácího start-
-upu Carvago zaměřeného 
na internetový prodej 
ojetých aut. „O zájem dlu-
hopisových investorů obavy 
nemáme,“ je přesvědčen 

Portiva chystá 
akvizice, vydá bondy 
za 1,5 miliardy
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SOUTĚŽ. Členové komise 2. kola degustací 28. ročníku soutě-
že piv Zlatý pohár Pivex – Pivo 2020 hodnotili 28. května v Brně 
vzorky lahvových piv. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru 
bylo druhé kolo posunuté. Odborníci hodnotili piva anonymně. 
Na snímku Antonín Müller z pivovaru Ostravar.
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O zájem 
dluhopisových 
investorů obavy 
nemáme.
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Svoreň. Firma si v několika 
kolech hodlá půjčit peníze 
až na sedm let při úroku pět 
až sedm procent. 

Trh s korporátními dluho-
pisy přitom kolem vrcholu 
pandemie od konce března 
do konce dubna prakticky 

zamrzl a investoři se dluho-
pisů začali zbavovat. Podle 
indexu J&T Banky propadly 
ceny českých fi remních bon-
dů během března zhruba 
o sedm procent.

Zhruba od poloviny dubna 
začaly ceny zase růst. „Dle 
informací od našich klientů 
začíná trh pomalu oživovat 
a přicházejí i nové emise,“ 
říká právník a partner ad-
vokátní kanceláře Schejbal 
& Partners Lumír Schejbal, 
ovšem s tím, že prodat 

alespoň většinu emise má 
šanci jen ekonomicky silný 
emitent. 

Portiva Automotive 
Finance je dceřinou fi rmou 
holdingu EAG, který je částí 
skupiny Portiva oriento-
vanou na automobilový 
průmysl. Dodává například 
koncernu Volkswagen či 
korejským automobilkám 
Hyundai a Kia.

Skupina Portiva je v usku-
pení EAG s polovičním podí-
lem dominantním vlastní-
kem, zhruba po čtvrtině pak 
vlastní někdejší top manažer 
automobilky Volkswagen 
v Rusku Jan Kranát a bývalý 
spolumajitel e-shopu s potra-
vinami Košík.cz Jakub Šulta.

Portiva na sebe v mi-
nulém roce upozornila 
například nákupem slovin-
ských papíren Vipap Videm 
Krško, které byly do té doby 
v majetku českého státu. 
Skupina aktuálně spravu-
je aktiva v hodnotě přes 
čtyři miliardy korun a loni si 
na úrovni zisku před zdaně-
ním a odpisy vydělala kolem 
půl miliardy korun.
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