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eman.cz



KDO JSME

Byli jsme čtyři, když jsme v roce 2010 
eMan rozjeli. 

Dneska už je nás v týmu víc než stovka a najdete nás jak 
v Evropě, tak v Severní Americe. Máme přes deset let 
zkušeností s vývojem, provozem, kvalitou, servisem 
informačních systémů i designem.

TOMÁŠ ČERMÁK

MICHAL KOŠEK

JIŘÍ HORYNA

JAN HORYNA

168 mil. Kč
Obrat v roce 2019

100+
Členů týmu



PŮSOBÍME NA 2 KONTINENTECH
6 poboček v ČR a USA

USA
1 x

Česká republika
5 x



CO DĚLÁME

• VÝVOJ MOBILNÍCH APLIKACÍ • PODPORA A SERVIS

• VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ

• UX A UI DESIGN

• OUTSOURCING IT SPECIALISTŮ

• PORADENSTVÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍ 
TRANSFORMACE



VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI



ŠKODA AUTO
REALIZOVANÉ PROJEKTY

ŠKODA Connect, ŠKODA OneApp, MyŠkoda, 
MyŠKODA Platform a další



ČSOB
REALIZOVANÝ PROJEKT

ČSOB Smartbanking



E.ON
REALIZOVANÉ PROJEKTY

E.ON EKontrakty, E.ON Mobilní portál údržby, 
E.ON Mobilní klient měření, E.ON Energie24



EDENRED
REALIZOVANÉ PROJEKTY

E-Pay by Edenred , TicketCard by Edenred



O2
REALIZOVANÉ PROJEKTY

02 TV, Moje O2



eMan Salesman
Řešení uzavírání smluv přes mobilní zařízení.

eMan Mobile Insurance
Zákaznický portál, nákup pojistných produktů, 
hlášení dopravních nehod a další služby v aplikaci.

eMan Selfcare
Portálové řešení pro komunikaci mezi 
zákazníkem a poskytovatelem služeb (utility, 
telekomunikace, bankovnictví a další).

PRODUKTOVÁ ŘEŠENÍ

eMan Smart Office
Řešení rezervace zasedaček, sledování nákladů 
na jednání a správu přístupů v budově.

eMan Information System
Informační systém pro řízení firmy. Od task
managementu po manažerské účetnictví.

eMan Peopleman
Informační systém pro správu lidských zdrojů.

Nabízíme také řadu vlastních produktů, které dokážeme 
přizpůsobit individuálním potřebám klientů.



Chytrý alarm, který se vám vejde do kapsy a 
zprovozníte ho během minuty. Nepotřebuje WiFi ani 
připojení k elektrické síti.  Spolehlivě ochrání cokoliv
– byt, chatu, garáž nebo třeba stan.

UMÍME DĚLAT TAKY 
HARDWARE



• Stát se u zákazníků dodavatelem „první volby“.

• Udržet stávající portfolio, důraz na zisk nových významných 

klientů a diverzifikaci klientské báze.

• Posunout se ze sektoru automotive obecně do 

transportation – tzn. získat klienty z logistiky, veřejné 

dopravy apod.

• Více se etablovat v segmentu finance. Kromě mobilních 

řešení dodávat ICT specialisty, webové aplikace a další.

• Dále se etablovat v USA, kde spatřujeme velký potenciál.

NAŠE CÍLE

• Posunout se k produktizaci některých řešení.

• Optimalizovat nákladovou základnu – bilable vs. non-bilable, 

efektivně kombinovat interní a externí kapacity – viz 

stabilizace výše.

• Ještě dále posilovat už tak silný brand eMan.

• Nebýt vnímáni pouze jako „mobilkáři“, ale jako „průvodce pro 

digitální věk“.



• Poradcem a analytikem skupina STARTEEPO.

• Právním poradcem Havel & partners.

• Prodej až 49 % společnosti na trhu START.

• Pouze vydání nových akcií -> navýšení kapitálu.

• IPO za účelem posílení kapitálu a splacení části bankovních úvěrů.

• Plánovaná transformace z s.r.o. na a.s. k 1. 6. 2020.

• V průběhu června / července očekáváme vstup na trh START.

PLÁNOVANÁ STRUKTURA
TRANSAKCE



• Růst tržeb bude tažen hlavně novými zákazníky a 

segmenty bodyshoppingu a zakázkového vývoje.

• Odhadujeme nárůst tržeb v období 2020-2024 je 

183 mil. CZK (CAGR 16 %).

• Dlouhodobě plánujeme vyplácet vysoký podíl 

ročních zisků na dividendě.

PROJEKCE HOSPODAŘENÍ



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

Bližší informace o transakci zveřejníme 
brzy skrze Investiční memorandum a 
prospekt pro veřejnou nabídku akcií. 

V případě dotazů k chystané transakci neváhejte 
kontaktovat našeho poradce, nebo se nám napište
na ipo@eman.cz.

FRANTIŠEK BOSTL

bostl@starteepo.com
+420 604 215 002

MANAGING PARTNER


