CzechLink

Pomůžeme Vám nalézt investičního partnera

www.czechinvest.org

Projekt kapitálových účastí CzechLink
Spojuje firmy, které hledají investora, a investory, kteří zamýšlejí kapitálově vstoupit do místního podniku.
Podporuje fúze, akvizice a joint venture partnerství.
Proč se obrátit na CzechInvest?
+

pomůžeme Vám nalézt investičního či strategického partnera

+

majitelům uvažujícím o prodeji své firmy zprostředkujeme kontakt s vhodným kupcem

+

postaráme se o profesionální prezentaci Vaší firmy prostřednictvím tzv. prospektu

+

účast v projektu CzechLink je zcela zdarma

Pro koho je projekt CzechLink určen?

5+
společnost se sídlem v ČR

společnost, vůči níž nebylo zahájeno

společnost, jejíž klasifikace činnosti

společnost, která podniká 5

insolvenční řízení, nebo na jejíž

odpovídá NACE kódu zpracovatelského

a více let (má uzavřeno 5 a více

majetek nebyl prohlášen konkurs

průmyslu a činností v oblasti

účetních období)

či povolena reorganizace

informačních technologií

Jak CzechLink funguje?
+ agentura CzechInvest aktivně vyhledává jak české, tak i zahraniční investory prostřednictvím celosvětové sítě
zahraničních zástupců a sektorových specialistů, kteří zajišťují každodenní kontakt s investory
+ za účelem propagace projektu CzechLink jsou organizovány pravidelné tematické semináře a individuální schůzky
s významnými investory
+ vaše společnost bude nabízena vhodným investorům s již konkrétním investičním záměrem
+ prospekt společnosti bude předán potenciálnímu zájemci pouze po podpisu Dohody o mlčenlivosti a s Vaším souhlasem
+ v případě zájmu obou stran bude zorganizováno jednání

Systém nabídek joint venture a akvizičních cílů
+ po odeslání závazné přihlášky je český podnik veden v systému nabídek joint venture a akvizičních cílů
+ jedná se o anonymní seznam aktuálně nabízených firem, který podává přehled o tom, kolik je v daném sektoru
společností se zájmem o kapitálový vstup a jaká je jejich velikost
+ v tomto seznamu nejsou uvedena jména společností
+ všeobecné informace o evidovaných firmách v projektu jsou taktéž přístupné na stránkách CzechInvestu

Struktura prospektu
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hlavní ekonomické ukazatele v CZK, EUR, USD

+

celková ekonomická situace společnosti

+

nabídka podílu nebo partnerství

+

vzdálenosti od hlavních dopravních uzlů

+

počet zaměstnanců

+

technologický profil

+

zákaznický profil

+

konkurenční profil
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CONTACT POINT: czechlink@czechinvest.org | PROGRAM DETAILS: www.czechinvest.org

Zpracování prospektu
Tým CzechInvestu vypracuje tzv.
prospekt Vaší společnosti, který podá
investorovi základní informace
o ekonomické situaci Vašeho
podniku a jeho postavení na trhu.

Prospekt společnosti bude
Data pro tvorbu prospektu

Data jsou zpracována

předán investorovi pouze po

zajistíme v součinnosti

v anglickém jazyce

podpisu Dohody o mlčenlivosti.

se zástupci společnosti‚

s využitím mezinárodních

Tento materiál nenahrazuje

v místě Vašeho podniku.

účetních standardů.

hloubkovou analýzu
společnosti (due diligence).

Proces zařazení do projektu CzechLink
1

ZAHAJOVACÍ FÁZE

odeslání
přihlášky

registrace
projektu

2

3

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

návštěva
v místě
podniku

tvorba
prospektu
společnosti

evidence
společnosti
v systému
nabídek

HLAVNÍ FÁZE

aktivní
vyhledávání
investora

organizace
promotion
akcí

vyhledávání zahraničního partnera pro akvizici a/nebo společný podnik ( joint venture)

1 týden

4 - 6 týdnů

Jak se přihlásit do projektu?
Na stránkách www.czechinvest.org se seznamte s podmínkami projektu.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete e-mailem anebo poštou.

neomezeno

identifikace
investorů /
pokračování
v projektu

Kontaktujte nás
Oddělení rozvoje dodavatelů – Projekt CzechLink
E-mail: czechlink@czechinvest.org
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Regionální kanceláře

Královéhradecký kraj

Plzeňský kraj

CzechInvestu

Telefon: 296 342 949

Telefon: 296 342 965

E-mail: hradeckralove@czechinvest.org

E-mail: plzen@czechinvest.org

Regionální kanceláře – centrála

Liberecký kraj

Středočeský kraj a Praha

Telefon: 296 342 447

Telefon: 296 342 971

Telefon: 296 342 486

E-mail: regiony@czechinvest.org

E-mail: liberec@czechinvest.org

E-mail: praha@czechinvest.org

Jihočeský kraj

Moravskoslezský kraj

Ústecký kraj

Telefon: 296 342 943

Telefon: 296 342 976

Telefon: 296 342 990

E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

E-mail: ostrava@czechinvest.org

E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Vysočina

Telefon: 296 342 937

Telefon: 296 342 982

Telefon: 296 342 993

E-mail: brno@czechinvest.org

E-mail: olomouc@czechinvest.org

E-mail: jihlava@czechinvest.org

Karlovarský kraj

Pardubický kraj

Zlínský kraj

Telefon: 296 342 961

Telefon: 296 342 934

Telefon: 296 342 954

E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

E-mail: pardubice@czechinvest.org

E-mail: zlin@czechinvest.org

