THE BEST FOR BEST ANEB JAK PODPOŘIT NAŠE KLIENTY
V JEJICH KLÍČOVÝCH OKAMŽICÍCH ROZVOJE…
Text: Matěj Kouba, Michal Kunc – Acquisition & Leveraged Finance
Jak jste si mohli všimnout v médiích, 64letý podnikatel Tomáš Březina
se rozhodl po 30 letech budování prodat společnost BEST, a.s. Firma
se stala pod jeho vedením českou jedničkou ve výrobě betonových
dlažeb a stavebních prvků dosahující obratu více než 1,4 miliardy
korun a čistého zisku téměř 300 milionů korun. Novým majitelem
se stala rodinná skupina DEK vlastněná Vítem a Petrou Kutnarovými.
A jelikož se jedná o velmi významnou transakci na českém
akvizičním trhu, nemohla u toho Komerční banka chybět.
Informace o záměru prodeje společnosti BEST, a.s. začala
prosakovat do českých médií na začátku roku 2021, byť jsme
věděli, že diskuse s různými zájemci probíhaly již v posledním
čtvrtletí minulého roku. Veškerá jednání se blížila k závěru během
února 2021, kdy se na nás obrátila skupina DEK se žádostí
o financování této mimořádné akvizice. A nebyli bychom to my,
kdybychom se v souladu s naší strategickou iniciativou Lídr
v korporátním bankovnictví nepokusili získat vedoucí roli na této
finanční události letošního roku. Klientovi jsme předložili
a odprezentovali naši nabídku financování a z jeho rychlé reakce
bylo jasné, že naše zaujetí a tvrdá práce i během víkendů se
vyplatily. Komerční banka získala možnost koordinovat klubové
akviziční financování, podílet se na něm a fungovat jako agent
pro vypořádání, platební agent a agent pro zajištění.
Výrazným způsobem jsme tak napomohli vypořádání akvizice,
které proběhlo v prostorách Komerční banky 12. května 2021.
A jak akvizici a celou transakci vnímá paní Petra Kutnarová,
správní ředitelka a spolumajitelka skupiny DEK?
Zeptali jsme se jí.
Z výkazů skupiny DEK a společnosti BEST vyplývá, že by provozní
výsledek hospodaření skupiny měl díky akvizici vyrůst o 20%.
Co však mimo tohoto nárůstu pro Vás akvizice společnosti BEST
znamená?
Akvizici BESTu jsme vnímali jako výjimečnou a jedinečnou
příležitost, která se již nebude opakovat. Dosavadní majitel
Tomáš Březina budování své firmy věnoval většinu svého
profesního života. BEST jsme viděli jako před mnoha lety dobře
zasazený a s láskou opečovávaný strom, který již začal plodit kvalitní
ovoce a zároveň má před sebou ještě velký růst a budoucnost.

Skupina DEK
Skupina DEK je lídrem trhu v prodeji stavebního
materiálu v České republice. Díky svým 123 moderním
pobočkám, široké škále nabízených produktů a služeb
je jedničkou na českém a dvojkou na slovenském trhu
s obratem více než 22,6 miliard korun. Komerční banka
je klíčovou bankou skupiny již od jejího založení v roce
1994 a svoji pozici drží až dodnes navzdory vysoké
konkurenci ostatních bank.

Zleva:
Radek Trachta – výkonný ředitel, Globální bankovnictví
Roman Kuták – ředitel, Obchodní divize Čechy I
Petra Kutnarová – správní ředitelka a spolumajitelka skupiny DEK
Vít Kutnar – generální ředitel a spolumajitel skupiny DEK
Matěj Kouba – transakční manažer, Akviziční a dluhové financování
Jana Zúbková – bankovní poradce GLB, Obchodní divize Čechy I
Michal Kunc – ředitel, Akviziční a dluhové financování

DEK GROUP
Acquisition Financing
Coordinator | Arranger | Lender | Agent
2021 | The Czech republic
V současné době je skupina DEK aktivní zejména v prodeji
stavebního materiálu, avšak na výrobu jste se ve větší míře
nezaměřovali. Nebojíte se?
Nebojíme. Dobré zkušenosti s výrobou již máme. V posledních
letech se nám v obou našich výrobních společnostech výborně
dařilo. V BEST pracuje skvělý tým zkušených manažerů
v organizaci a efektivitě výroby. Tým DEKu se díky tomu bude
moci soustředit na růst tržeb a ziskovosti.
Akvizici jste se rozhodli z části hradit bankovním financováním.
Co bylo Vaším hlavním důvodem pro to, že jste se rozhodli
vybrat Komerční banku pro roli koordinátora financování?
Hlavními kritérii byla férová cena a rychlost. Preferovali jsme
partnera, kterému důvěřujeme a který DEK dobře zná. Díky tomu
bylo možno akvizici zvládnout v rekordním čase. Při případné další
podobné transakci bude pro nás zásadním kritériem také složení
a schopnosti transakčního týmu. Matěj Kouba a Jana Zúbková
za podpory Michala Kunce, Radka Trachty, Romana Kutáka
a dalších kolegů odvedli skvělou práci.
Vaše skupina je jasnou jedničkou s neotřesitelnou pozicí
v prodeji stavebního materiálu v České republice. Dalo by se říct,
že jste ve Vaší branži na vrcholu. Vidíte ještě prostor, jakým
způsobem rozvíjet svoji skupinu dál?
Řešíme spíše problém, že máme více dobrých nápadů a projektů
než zvládáme realizovat (smích). Na druhou stranu se díky tomu
pak pouštíme do realizace jen těch nejperspektivnějších z nich.

