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Akcie FIXED.zone budou od února dostupnější, 
velikost lotu se sníží na polovinu 
 

Akcie společnosti FIXED.zone, obchodované od listopadu 2021 na trhu START Burzy 
cenných papírů Praha (BCPP), budou dostupnější i pro menší investory. Od 1. února 
2022 se velikost lotu sníží ze současných 100 kusů na 50 kusů. Společně s akciemi 
Pilulka budou cenné papíry FIXED.zone patřit na tomto trhu mezi cenově 
nejdostupnější. Při aktuální ceně bude investorům pro jejich nákup postačovat 
necelých 18.000 Kč. 

„Věříme, že snížením velikosti lotu zatraktivníme akcie naší společnosti a umožníme jejich 
nákup širšímu okruhu investorů. Zejména u našich zákazníků, kteří oceňují kvalitu a 
inovativnost našeho prémiového příslušenství pro mobilní zařízení, jsme zaznamenali 
požadavek na snížení velikosti lotu,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti a její 
majoritní akcionář. 

Od 8. listopadu 2021, kdy akcie FIXED.zone vstoupily na trhu START pražské burzy, se 
prodalo 56.700 kusů akcií v objemu přes 20 milionů Kč.  

Veřejná nabídka akcií (IPO) společnost Fixed.zone (FIXED, ISIN CZ0009011086) patřila 
k nejúspěšnějším v historii BCPP. Společnost upsala své akcie v celkovém počtu 222 tis. 
kusů za cenu na horní hranici cenového rozpětí 180 – 222 Kč. Hodnota společnosti po úpisu 
(post money valuace) tak činila 493 284 000 Kč. Společnost obdržela od investorů částku ve 
výši 49 284 000 Kč, tedy maximální možnou hodnotu.  

Ticker emise, tedy název, pod kterým je zařazena v obchodním systému Xetra, je FIXED. 
Zkrácený název v systému Bloomberg je FIXED CP Equity, v systému Thomson Reuters 
pak FIXED.pr. Aukce emisí na trhu START probíhají v pracovní dny od 9:00 do 12:30 hod.  

Českobudějovická společnost vyvíjí a vyrábí nabíječky, držáky, pouzdra a další příslušenství 
k telefonům a tabletům, které je chrání nebo zjednodušují jejich používání. V Prostějově 
vlastní a provozuje FIXED.zone od roku 2014 rukodělnou výrobu luxusních kožených 
peněženek a pouzder na elektroniku. Její vlajkovou lodí je právě oblíbená značka FIXED. 
Společnost v současnosti zaměstnává více než 90 lidí.  

Prospekt emitenta, prezentaci pro investory a další dokumenty FIXED.zone naleznete na 
tomto odkazu – https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/. 

 
Disclaimer 
Tento dokument neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o společnosti FIXED.zone a.s., se 
sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363 
(“Společnost”) ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by 

https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/


 

se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými 
právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se 
spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl 
schválen rozhodnutím České národní banky dne 13. 10. 2021, č.j.: 2021/103908/CNB/570 ke sp. zn. S-
Sp-2021/00078/CNB/572, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2021, a uveřejněn na internetových 
stránkách Společnosti https://www.fixed.zone/ v sekci „Pro investory“. Současně tento dokument 
nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů 
Společnosti, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů. 

 
 
 
Více o FIXED.zone 
 
FIXED.zone a.s. je ryze českou společností s ambicí stát se evropským lídrem v oblasti všeho, co patří 
k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice. Pomáhá svým zákazníkům tato mobilní 
zařízení zdokonalit, ochránit, zjednodušit jejich používání a zpřístupnit jim nejnovější technologie. FIXED.zone 
vlastní majoritně zakladatelé, kteří ve společnosti aktivně manažersky působí a rozvíjejí ji. Zaměstnává více než 
80 lidí. Má sídlo v Českých Budějovicích a vlastní výrobu luxusních kožených pouzder v Prostějově. Výrobky 
FIXED se tradičně umisťují na předních příčkách hodnocení zákazníků a v roce 2019 získala společnost prestižní 
cenu EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD. Více na www.fixed.zone.  
 
V případě zájmu o další informace kontaktujte: 
 
Milan Vodička 
Telefon: +420 773532025 
E-mail: milan.vodicka@benesgroup.cz  
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