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VISION

MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje
služby v oblasti investičního bankovnictví.

MAM provides high-quality services in the branch of
investment banking.

Úspěšně realizovaný projekt je naše přidaná hodnota.

A successfully completed project is our added value.

INTRODUCTION

MAM je partnerem významných průmyslových podniků
a jejich vlastníků, jsou mezi nimi globální hráči, ﬁnanční
investoři, banky či subjekty kapitálového trhu. Společnost
sídlí v Praze, v srdci střední Evropy. Mezinárodní
klientela společnosti pochází také ze Spojených států,
Velké Británie či Francie. Central European Investment
Consultancy MAM poskytuje komplexní spektrum
služeb investičního bankovnictví včetně zajištění kvalitní
právní podpory. Je to především…

MAM is a partner of important industrial enterprises
and their owners, including global players, ﬁnancial
investors, banks and capital markets entities. Its ofﬁce
is located in Prague in the heart of Central Europe. Our
clients also come from the United States, Great Britain,
France and elsewhere. Central European Investment
Consultancy MAM provides a comprehensive range of
investment banking services and related legal support,
in particular …

●

●

●
●
●

Vyhledání atraktivních investičních příležitostí
Projekty fúzí a akvizic
Vyhledání strategického partnera
Služby Corporate Finance

Spolupráce s MAM je standardní, praxí ověřený a
efektivní postup realizace těchto transakcí.
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●
●
●

Attractive Investment Opportunity Search
Mergers & Acquisitions Projects
Strategic Partner Search
Corporate Finance Services

Cooperation with MAM is a standard, proven and efﬁcient
process of implementation of such transactions.

Central European Emerging Markets

●
●
●
●

Česká republika
Polsko
Maďarsko
Slovensko

●
●
●
●

Czech Republic
Poland
Hungary
Slovakia

Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko jsou
rychle se rozvíjející ekonomiky, které sledují základní
cíl, kterým je integrace do západoevropského právního
a ekonomického prostředí. Významnou roli hraje vstup
uvedených zemí do Evropské unie.

The Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia
are emerging economies pursuing the major goal of
integration into the Western European legal and economic
environment. An important role plays the access of the
above mentioned countries to the European Union.

Central European Emerging Markets jsou investičně
velmi atraktivní, nejen pro nejbližší sousedy, ale stejně
tak pro investory ze Spojených států, Velké Britanie,
Francie a Japonska, kteří se zde významnou měrou
investičně angažují. Lze konstatovat, že zahraniční
investice jsou motorem integračního procesu těchto
zemí do Evropského Společenství.

It has to be stressed that investments in Central
European Emerging Markets are very attractive not
only for their geographical neighbours, but also for
investors from the United States, Great Britain, France
and Japan, which are engaged in this markets in large
extent. Foreign investments are the driving engine of the
integration process into the European Union.

Central European Emerging Markets jsou dostatečně
velké trhy, které nabízejí mnoho atraktivních investičních
příležitostí. Lze zde umístit velké a střední investice do
připravených projektů, které mohou mít i celoevropský
či globální význam.

Central European Emerging Markets are of a sufﬁcient
size to be able to offer many attractive investment
opportunities. It is possible to place here large and
medium investments into ready projects often of
European or even global importance.

Zvýšený zájem investorů o Českou republiku a
konkurenceschopnost českých podniků vyvolává
jasnou potřebu výkonů z oblasti investičního
bankovnictví, zejména projektů Mergers & Acquisitions.
Kvalitní management těchto projektů je nezbytnou
podmínkou úspěšného rozvoje ekonomické situace
tohoto regionu.

The increased interest of investors in the Czech
Republic and the competitiveness of Czech enterprises
bring about a clear need for investment banking
services, especially Mergers & Acquisitions projects.
High-quality management of such projects is the
necessary precondition for the successful economic
development in this region.
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MA Management´s Curriculum Vitae

1997

1997

Central European Investment Consultancy MA
Management byla založena v roce 1997 čtyřmi partnery
s hlubokými zkušenostmi z kapitálového trhu s cílem
poskytovat kvalitní služby s vysokou přidanou hodnotou
v oboru investičního bankovnictví.

Central European Investment Consultancy MA
Management was founded in 1997 by four partners
having deep experience in capital markets, with the
objective of providing professional services with a high
added value in the branch of investment banking.

1998

1998

Kvalitní tým ﬁrmy MA Management je úspěšný
při realizaci projektů investičního bankovnictví na
středoevropském trhu. Firma spolupracuje s mnoha
významnými mezinárodními podniky a ﬁnančními
institucemi. Akcent při zpracování projektů je kladen na
realizaci projektů.

The MA Management´s team successfully implements
investment banking projects in the Central European
markets. The company cooperates with many prominent
international corporations and ﬁnancial institutions.
Project implementation is accentuated in the MA
Management´s project work.

1999

1999

Firma disponuje dynamickým týmem kvalitních
konsultantů, kteří zajišťují velké portfolio atraktivních
projektů. Prohlubuje se spolupráce s americkými
a západoevropskými fondy rizikového kapitálu při
vyhledávání atraktivních investičních příležitostí a
implementaci investic v České republice. Jednou z
priorit je poradenství pro strategické investory. MA
Management se významně podílí na privatizaci velkých
českých společností.

MA Management has a dynamic team of consultants
who manage a large portfolio of attractive projects.
Closer cooperation is established with American
and Western European venture capital funds in the
search for attractive investment opportunities and their
implementation in the Czech Republic. One of the key
priorities is consultancy for strategic investors. MA
Management plays an important role in the privatization
of large Czech enterprises.

2000

2000

Rok 2000 znamená nejen další rozvoj poskytovaných
služeb investičního bankovnictví, ale také růst renomé
společnosti. Firemní konzultantský tým poskytuje
také typické podnikové poradenství, což zvyšuje jeho
kompetence vůči klientům.

The year 2000 marks not only further development of
investment banking services, but also the enhancement
of MA Management´s reputation. The corporate team of
consultants also provides conventional business consultancy,
which increases the scope of its qualiﬁed services for clients.
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MA Management´s Curriculum Vitae

2001

2001

MA Management rozšiřuje svoji klientelu, získává
atraktivní zakázky od významných tuzemských
holdingových společností a mandáty od renomovaných
mezinárodních investorů.

MA Management spreads its clients´ portfolio and gains
attractive contracts from important domestic holding
companies, and also buys mandates from well-known
international investors.

2002

2002

Rok 2002 je bohatý na úspěšně realizované projekty
investičního bankovnictví, MA Management završuje
projekty „vyhledání partnera“ pro dceřiné ﬁrmy
významných tuzemských společností.

The year 2002 was eventful due to the successfully
executed investment banking projects; MA Management
ﬁnished strategic partner search projects for subsidiaries
of important domestic corporations.

2003

2003

V prvních měsících roku 2003 MA Management
realizuje pro svého klienta odkup úvěrového portfolia
v řádu desítek miliard korun. Současně MA Management
rozšiřuje své aktivity o řešení deblokace problematických
pohledávek.

In the ﬁrst several months of 2003 MA Management
acquired a large portfolio of banking claims in the amount
of dozens of billions of Czech koruna for its client. As for
the mentioned transaction, MA Management spreaded its
business activities of management and claims recovery.

V souvislosti s rozšiřování podnikatelských aktivit se
v roce 2003 součástí skupiny MAM stává společnost
MAM Financial Advisors, a.s. se základním kapitálem
ve výši 77 mil. Kč.

Due to the expansion of business activities in 2003,
a new member of the MAM Group was founded: MAM
Financial Advisors, a.s., with its registered capital
reaching CZK 77 mil.

2004

2004

Cílem pro rok 2004 a další léta zůstává motto MAM:
„Úspěšně realizovaný projekt je naše přidaná hodnota“.

In 2004 and the years after it, MAM Group´s motto
remains: „A successfully completed project is our added
value“.
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Investment Banking Services

Vyhledání atraktivních investičních příležitostí
Projekty Mergers & Acquisitions

Attractive Investment Opportunity Search
Mergers & Acquisitions Projects

Projekty Management-Buy-Out / Management-Buy-In
Vyhledání strategického partnera
Vyhledání ﬁnancování

Management-Buy-Out/Management-Buy-In Projects
Strategic Partners Search
Financial Sources Search

Corporate Finance
Finanční analýzy
● Studie proveditelnosti
● Podnikatelské plány
● Analýzy návratnosti
● Stanovení hodnoty společnosti
● Podpora při obchodování na kapitálových trzích

Corporate Finance
Financial Analysis
● Feasibility Study
● Business Plan
● Return on Investment Study
● Fair Market Valuation
● Capital Markets Analysis and Advisory

●

●

Podnikové poradenství
Sanace a krizový management

Business Consultancy Projects
Turnaround Management

Právní podpora

Legal Support
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MAM Group

People

MA Management, a.s.

MAM Financial Advisors, a.s.

Board of Directors

Board of Directors

Roman Sládek
Aleš Nykodým
Jiří Musil

Jiří Musil
Aleš Nykodým
Roman Sládek

Supervisory Board

Supervisory Board

Josef Holeček
Věra Radková
Kateřina Dvořáková

Josef Holeček
Věra Radková
Jan Michal

Contact Address

Contact Address

MA Management, a.s.
V Jirchářích 12
110 00 Prague 1
Czech Republic

MAM Financial Advisors, a.s.
V Jirchářích 12
110 00 Prague 1
Czech Republic

Tel/Fax

Tel/Fax

+420 224 934 731-2
+420 224 934 894
+420 224 934 393

+420 224 934 731-2
+420 224 934 894
+420 224 934 393

Web Site

Web Site

www.ma-management.cz

www.mamfa.cz

E-mail

E-mail

info@ma-management.cz

info@mamfa.cz
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Deals Done

Client

Selected Transactions

Year

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH

Tender for Ustecke Pivovary, a.s.
Tender for Jihoceske Pivovary, a.s.

1998
1998

Prosperita Investment Fund

Acquisition of Kdynium, a.s.

1999

Agrofert Holding, a.s.

Acquisition of Deza, a.s.

1999

IFSKPM Investment Fund

Sale of Slévárna Liberec, a.s.

1999

Spolek pro chemickou a hutni výrobu, a.s.

Sale of Lybar, a.s.
Sale of Spolio, a.s.
Sale of Enaspol, a.s.
Sale of Balak, a.s.

1999
1999
2000
2001

CKD Praha Holding, a.s.

Sale of CKD Technicke Laboratore, a.s.
Sale of CKD Hronov, a.s.
Sale of CKD Trakce, a.s.

2002
2002
2002

Velan Inc. Canada

Tender for MSA Dolni Benesov, a.s.

2001

Drinks Union, a.s.

Sale of Merito, a.s.

2002

FC Slovan Liberec, a.s.

Partner Search

2002

Riverside Capital Fund USA

Acquisition of Primalex, a.s.

2003

Eiger Asset Management Switzerland

Acquisition of IPB Group Holding, a.s.

2003

MA Management, a.s.

Acquisition of Med Povrly a.s.
Acquisition of Farmet, a.s. Slovakia

2000
2003
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