Skupina KR Holding očekává v letošním roce
překročení hranice 500 mil. Kč v tržbách
25.6.2021 08:12, tiskové oddělení KR

Dceřinná Společnost KR Real, s.r.o. na konci roku 2020 úspěšně nainstalovala první část technologie
projektu “EPICAP”, který je spolu nancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace a státního rozpočtu České republiky.
Naším cílem bylo uzavření prvních objednávek projektu “EPICAP” na konci letošního roku.
Situace je však zcela jiná a již nyní registrujeme značnou poptávku v České republice, Německu a
v dalších státech. Jsme ve fázi před podpisem kontraktů na 150 mil. Kč se zahájením sériové
výroby od září.
V letošním roce připravujeme rozšíření projektu lyo lizace (sušení mrazem), a to nákupem dvou
nových průmyslových lyo lizátorů s využitím odpadního tepla vyráběného z mikroturbín, dále
akvizici do projektu na serveru Čech do nového výrobního podniku v západních Čechách.
Tím dojde k zásadnímu navýšení naší produkce. Uvedená rozhodnutí mají významný vliv na
navyšování tržního podílu v oblasti foodu
Dceřinná Společnost Mesaverde s.r.o. vyjednala v loňském roce obchody komodit (oves, vločky,
bylinky), kontrakt je v hodnotě 200 mil. Kč / rok.
Dceřinná Společnost Hastrmanův mlýn s.r.o. zajištuje bezlepkové ovesné vločky, které
dovážíme z Rusé federace. V této souvislosti plánujeme výstavbu bezlepkového BIO ovesného
mlýna jako nutnou podporu Zdravé snídaně, která má stále vzestupnou tendenci v poptávce
ČNB máme schválenoun emisi ve výši 500 mil. Kč (PROSPEKT ČNB) a čerpáno je nyní cca 200
mil se splatností 2021-2024 (vráceno bylo investorům již více jak 50 mil.). Emise je stále otevřená.
Počítáme s tím, že do konce roku 2024 bude pravděpodobně uzavřená poslední emise. Takto
načerpané nancování bude vypořádáno a společnost začne čerpat nancování z banky.
V současnosti jednáme s několika strategickými investory o možnosti jejich kapitálového vstupu. Z
uvedeného je patrné, že jsou pro nás nyní korporátní dluhopisy krátkodobě strategicky důležité a
pro investory stále atraktivní.
S pozdravem a přáním pevného zdraví a příjemného dn
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Miroslav Borkove
jednatel společnost

