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O SPOLEČNOSTI PRABOS

• Největší ryze český výrobce obuvi a přední výrobce 
specializované pracovní obuvi a obuvi pro bezpečnostní 
složky v celém regionu CEE.

• Historie firmy sahá až do roku 1860.

• Mezi odběratele bezpečnostní obuvi patří armády NATO 
včetně Armády ČR, policejní a záchranné složky.

• Zákazníci v segmentu pracovní obuvi jsou např. ČEZ, 
Lesy ČR, ABB, Škoda Auto, US Steel a další.

• Společnost provozuje také eshop a dodává nejen 
volnočasovou obuv koncovým zákazníkům.

• V květnu 2018 společnost vstoupila na trh START pražské burzy.

• Představenstvo společnosti tvoří její původní akcionáři Juraj 
Vozár (50,01 % akcií) a Jaroslav Palát (25 %).



HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 1H/2021 A VÝHLED PRO OBDOBÍ 2021 - 2022

v tis. CZK 1H 2021 FY 2021 FY 2022

Tržby 204 730 387 057 400 604

EBITDA 33 973 49 543 53 280

EBITDA marže 16,59 % 12,80 % 13,30 %

Provozní výsledek 29 709 37 149 39 951

Zisk před zdaněním 28 890 29 855 31 653

Zisk po zdanění 23 401 24 183 25 639

Čistá marže 11,43 % 6,25 % 6,40 %



DLOUHODOBÝ VÝHLED HOSPODAŘENÍ 2021 - 2025

Zdroj: Výroční analytická zpráva STARTEEPO



NOVINKY / UDÁLOSTI

• 20. září 2021 začala distribuce dividendy za rok 2020 
investorům

• Firma zaznamenala silné první pololetí, druhé pololetí 
však očekáváme výrazně slabší

• Potvrzujeme finanční výhled pro rok 2021 i 
dlouhodobý výhled (viz výroční analytická zpráva)

• Ve druhém pololetí 2021 očekáváme vypsání nových 
tendrů pro Armádu a Policii



NOVINKY / UDÁLOSTI

• Projekt zateplení a změny vytápění výrobního závodu 
ve Slavičíně téměř dokončen

• Do provozu uveden laboratorní karusel na výrobu 
vzorků a malých sérií

• Podobně jako jiní výrobci se potýkáme s růstem cen 
vstupů a energií – zatím se nám daří tyto faktory 
přenášet z velké části na zákazníky

• Společnost BHS nově analyticky pokrývá akcie 
Prabosu



DĚKUJI ZA POZORNOST


