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Vážení přátelé, akcionáři, klienti, sázkaři, hráči a investoři,
 
obracím se na Vás v této jedinečné době jakou nikdo z nás ještě nezažil a doufám, že již
nezažije. Před rokem se začali dít věci, kterým by nikdo z nás nevěřil ani ve snech ani v
představách, snad kromě milovníků sci-fi. Každého z nás se situace nějakým způsobem
dotkla. Někoho více, někoho méně a někdo na ni dokonce vydělal, či ji zneužil.

Sázení může i pomáhat...
V roce 2012 jsem se skupinou přátel, hráčů, investorů, bookmakerů a sázkařů koupil
sázkovou kancelář Maxi-Tip a snažili jsme se tento business dělat jinak než zaběhlé
sázkovky. To se nám celkem dařilo a z malé sázkovky s obratem 100 mil. CZK/rok se
stala rostoucí štika, která s obratem 2,25 mld. CZK v roce 2018 rozčeřila hladinu
kurzového sázení v ČR, jak se tehdy psalo i v tisku.

Razili jsme heslo „Hráči Hráčům“ a dělali vše pro klienty a to především formou
vysokých kurzů a limitů na sázky a také štědrým bonusovým programem. Dále jsme
nabízeli i další druhy zábavy, spojené s pomocí méně šťastným lidem. Za všechny bych
vzpomenul naši MTPT – MAXI TIP POKER TOUR, která byla logickým vyústěním naší
akcionářské struktury, protože řada akcionářů Maxi-Tipu jsou známí pokeroví
profesionálové. Tato tour proběhla napříč významnými casiny po celé republice za účasti
známých osobností, umělců a sportovců. Z každého turnaje jsme vybrali určité
procento od hráčů. Stejnou hodnotu přidal i Maxi-Tip, a.s. a tuto celkovou částku jsme
poté věnovali vybraným nadacím na podporu handicapovaným, nemocným, nebo
jinak znevýhodněným. V tomto bychom rádi pokračovali, třeba i za účasti nových
akcionářů. Rovněž náš affiliate systém jsme rozšířili i do sportovních klubů a svazů, což
mimo jiné vyústilo v partnerství se zlatou reprezentací ČR v Malé kopané. Podporovali
jsme a také chceme i nadále podporovat amatérské sportovce všech druhů sportů a
kategorií.

Více informací najdete na mém FB profilu zde. 

Místo sázkařské jízdy LOCKDOWN
Naše pozornost se soustředila na klíčový rok 2020, ve kterém měly proběhnout především
2 velké události, a to OH 2020 a EURO 2020, díky kterým by to byl jedinečný sportovní a
sázkařský rok téměř bez přestávek. V tomto roce jsme také dosáhli našeho plánovaného
cíle 40 000 registrovaných klientů. Investovali jsem desítky mil. CZK na akvizice a
udržení klientů a na náš růst a konkurenceschopnost. Rovněž jsme investovali nemalé
prostředky do posílení našeho týmu a do nových technologií. Náklady na získání klienta
se pohybují stejně jako u konkurence kolem cca 2,5 tis. CZK za klienta = oslovení,
registrace, ověření, bonusy, péče atd... Tyto náklady však nejsou vidět v našem
majetku a to díky českým účetním standardům, na rozdíl od standardům EU, kde bychom
mohli naši databázi ocenit jako majetek tedy řádově v desítkách mil. CZK a nikoli tyto
náklady ihned odepsat a tvořit tak velké účetní ztráty. [40 000 * 2 500 = 100 000 000 CZK].
A přesně v době kdy jsme počítali se začátkem tohoto mimořádného roku, kdy měli
vrcholit ligové soutěže, evropské poháry ve fotbale a probíhat další sportovní události –
tenis, hokej atd., přišlo téměř ze dne na den omezení a zastavení veškerého
sportovního a tedy i sázkařského života a naši klienti, do kterých jsme takto investovali,
neměli na co sázet a rovněž potřebovali hotovost – proto docházelo k masivním výběrům
peněz, které naše společnost jen stěží stíhala realizovat, což vedlo k oprávněným
stížnostem klientů.

Polský klín mezi české partnery
Tohoto stavu využila agresivní polská skupina, která se již delší dobu snaží vstoupit na
český trh a to buď přes ovládnutí společnosti Maxi-Tip, nebo případně i její likvidací. Tato
firma vydala v té době i několik prohlášení a článků o chystaném vstupu na český trh a
zároveň navýšila svůj podíl ve společnosti našeho operátora a poskytovatele IT služeb
včetně platformy, firmě Betsys, s.r.o., kterou tímto fakticky většinově ovládla. Zároveň nám
vzkázala, že chce kupovat firmy oslabené pandemií a také nechce vstoupit na trh, kde
v té době již jimi vlastněný operátor poskytuje služby konkurenční sázkovce. Toto své úsilí
o naše nepřátelské převzetí či likvidaci zmíněná polská firma neustále stupňuje a
dělá vše pro usnadnění svého vstupu na český trh. Do doby než firmu Betsys
většinově ovládla polská sázková kancelář STS, byly přitom vztahy mezi ní a MAXI-TIPEM
velmi férové a přátelské, což potvrzuje i fakt, že oba její jednatelé a majitelé byli – a
dodnes jsou – zároveň akcionáři MAXI-TIPU a měli tudíž zájem na rozvoji a úspěchu obou
firem.

Hodnoty neměním
Nikdy jsem se ve svém životě nesklonil před výhrůžkami a nátlakem jakéhokoliv
typu. Ať již v 15 letech, kdy jsem se ptal soudružek učitelek, proč tu nemáme svobodné
volby, proč nemohu poslouchat „Hlas Ameriky“ a svobodně mluvit o Černobylu. Nebo v
roce 1989, kdy jsem tajně nosil do školy a všude kam to šlo, revoluční materiály a letáky,
za což mi bylo opět vyhrožováno, že budu vyhozen ze školy a určitě neodmaturuji.  Také v
90. letech, kdy jsem byl spoluzakladatelem asociací a sdružení akcionářů proti tunelování
fondů a podniků a i tehdy jsem si vyslechl od tunelářů té doby výhrůžky.

Nová spojenectví
Toto své přesvědčení držím i v dnešní těžké době, kdy mám i odpovědnost za další
blízké lidi, partnery, spolupracovníky atd. Proto se tímto obracím i na Vás všechny, kteří
sdílejí stejné hodnoty a zároveň by měli zájem využít jedinečnou příležitost a stát se
spolumajiteli sázkové kanceláře Maxi-Tip a také se aktivně podílet na jejím chodu a
vnést „novou krev“ do tohoto oboru i do naši firmy. Vím, že nikdo není neomylný, a i
my jsme udělali ve snaze být nejlepší a klientsky nejpřívětivější sázkovkou mnoho chyb a
přehmatů. Toto uvědomění a přiznání je myslím dobrým základem pro poučení do
budoucna a vyvarování se těchto chyb. I proto nabízíme novým akcionářům možnost
se aktivně podílet na řízení firmy ať již manažersky, poradensky, či členstvím ve
výkonných či kontrolních orgánech a uvést tak do praxe slogan pocházející od naši
konkurence „Maxi-Tip Tvoje sázkovka“. Pro realizaci a zajištění administrativních a
právních jistot v souvislosti s touto nabídkou a také pro další bezproblémové fungování
naší firmy jsme našli nejlepší možné partnery v právní kanceláři Havel&Partners, která
s námi bude i nadále spolupracovat.

Sázka na sázkovku
Jak jsem již uvedl výše, nenabízíme vstup do stabilní firmy s dobrými účetními výsledky.
Nabízíme vstup do firmy s velkým potenciálem na mnohonásobné zhodnocení a
tomu odpovídající riziko. Velký  potenciál vidíme především ve spuštění on-line casina,
kde budeme moci zužitkovat naše minulé významné investice do získání rozsáhlé,
hráčsky orientované a poměrně mladé databáze klientů. Mnoho hráčů jsme získali
přímo v casinech díky naší pokerové tour. Konkurence podobné velikosti tvoří nyní
měsíční GW v desítkách milionů CZK. Osobně jsem e-casino moc prosazovat nechtěl, ale
dle zmiňovaných čísel a trendů poslední doby, kdy i většina zahraničních velkých
společností tvoří většinu příjmů právě zde, jsem usoudil, že je toto nutné co nejdříve
spustit. Pandemie a různá omezení a regulace významně mění zvyklosti hráčů a z on-
line casina se stává jedno z nejvíce rostoucích odvětví. Nabízíme šanci se do tohoto
také zapojit. Kvalitní  a moderní platformu na e-casino spojenou se systémem na ON-
LINE sázení a také s pobočkovým systémem máme již předjednanou a to také za podíl na
firmě, tedy bez nutnosti větší počáteční finanční investice. Podle mých informací takto
ucelený a kompaktní systém zatím nemá žádná česká sázkovka a byla by to tedy další
konkurenční výhoda. Tímto bychom se také zbavili velmi nebezpečné závislosti na firmě
Betsys, ovládané polskou sázkovkou STS.

Sázkovka v rukou sázkařů
Rizika spojená s investicí do Maxi-tip, a.s. jsou již obsažena v ceně. Jak říká Warren
Buffett „Nejsou dobré a špatné akcie, jsou jen drahé nebo levné“. My nyní akcie Maxi-
Tipu nabízíme vzhledem k situaci opravdu levně! O to vyšší potenciál vidíme v jejich
zhodnocení. Například cena Fortuny před jejím odchodem z burzy byla vyšší než 10 mld.
CZK. A v současné době na pražské burze žádná akcie z našeho oboru není, proto je tato
nabídka v jistém směru jedinečná a exkluzivní.

Sázkařskou řečí nabízíme sázku s vysokým kurzem, kterou lze však, na rozdíl od sázek
sportovních, v pozitivním smyslu slova dobře ovlivnit a přispět tak k výhře nejen své,
ale i k výhře skupiny nadšených českých investorů nad zahraniční skupinou, co si
myslí, že může vše. Také z obchodního hlediska to může mít velký dopad a přesah, kdy
sami sázkaři budou vlastnit a rozvíjet svoji sázkovku a budou mít tedy motivaci sázet
především v ní a získávat například pomocí affiliate programu další sázkaře. Všichni
potencionální investoři, se kterými jsem jednal a jednám, mají jako základní podmínku,
aby s restartem souhlasili klienti a také se do tohoto procesu v ideálním případě zapojili. V
tomto smyslu již podnikáme potřebné kroky.

„RESTART“, nejrychleší cesta k penězům
Tento restart, a tím i další fungování naší firmy, je také nejkratší a nejsnazší cestou jak
se klienti dostanou ke svým penězům, případný proces výplat z našich kaucí je podle
zákona a i dle našich informací velmi zdlouhavý a složitý a může se jednat o dlouhé
měsíce čekání a náročného papírování, a to především kvůli obstrukcím a postupům
některých subjektů, které se nás a tím i naše klienty snaží dlouhodobě poškodit a
zdiskreditovat. Také zákon má své předepsané lhůty a podmínky, které nelze měnit ani
zkrátit. Stále však platí, že se klienti nemusejí obávat o své prostředky, protože tyto
kauce s rezervou kryjí všechny naše závazky k našim klientům. Věřím, na základě
dosavadních zkušeností a jednání, že i státní dohledové a regulatorní orgány toto spojení
a semknutí klientů a firmy v problémech podpoří a budou také brát jako povzbudivý
příklad pro ostatní  v dnešní těžké době. Osobně dělám vše pro co nejkratší výplatu
klientů v rámci dalšího pokračování MAXI-TIPU a také chci našim klientům poskytnout
kompenzace a to například jejich zvýhodněním při nákupu akcií jejich sázkovky.
 
Věříme, že každý může najít v tomto projektu svůj smysl. Pro někoho půjde více o
investiční příležitost, někdo to vezme více jako sázku, pro někoho bude motivací podpora
a pomoc firmě Maxi-Tip dokázat, že lze udržet kvalitu a diverzitu českého sázkařského
prostředí v duchu našeho hesla „Hráči Hráčům“, kdy většina prostředků bude obíhat v
českém sázkařském rybníku a zůstane tak v rukou sázkařů, hráčů a akcionářů.

Základní parametry investice:

všechny získané peníze půjdou do firmy Maxi-Tip, a.s.
cena jedné akcie se rovná její nominální hodnotě
pro vážné zájemce jsou k dispozici aktuální účetní dokumenty a informační
memorandum, které obsahuje i Business plán a další důležité informace. O
tyto informace můžete požádat na níže uvedených kontaktech.

Kontakní informace:
E-mail: info@maxitip.cz
FB: https://www.facebook.com/karel.kabrna.5

Karel Kabrna
Předseda Představenstva
MAXI-TIP a.s.
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Tento e-mail byl zaslán na adresu: toombe9@gmail.com
Tento e-mail dostáváte, protože jste se v minulosti registrovali na stránkách Maxi-Tip.cz.

Upozorňujeme, že se dle zákona jedná o obchodní sdělení.

Odhlásit se z odběru můžete zde.
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