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Agenda
Cílem této prezentace seznámit 
investory s hlavními oblastmi činnosti 
společnosti MES, plánem pro další 
období a prezentace hodnoty 
společnosti. Hlavními body agendy 
jsou:
A. Strategický rozvoj
B. Zajištění výroby
C. Vývoj produktů a zákaznických 

řešení
D. Odbyt
E. Business plán a hodnota 

společnosti
F. Dotazy a diskuse



Strategický rozvoj
Hlavním cílem společnosti MES je co 
nejrychlejší růst výrobních kapacit při 
pokračujícím rozvoji technologie HE3DA a 
zachování konkurenčních výhod této 
technologie.
1. Výrobní závod Horní Suchá

1. Etapa 1 – tři výrobní linky
2. Etapa 2 – 15 GWh ramp up

2. Dceřiné výrobní závody EU
1. Dva výrobní závody, každý 30 

GWh/rok, na vybraných evropských 
trzích s využitím podpory z RRF 
fondů



Zajištění výroby
Klíčové oblasti pro kontinuální chod masové výroby baterií 
HE3DA:

Výrobní technologie 01

Zajištění vstupních surovin02

Hovořil p. Prus.

Suroviny pro výrobu jsou zajištěny:
NMC/Grafit/Uhlík, Separátor, Kovy, Elektrolyt, další 
suroviny.
Cílem v oblasti nákupu je:
1. Nejméně dva nezávislí dodavatelé klíčových 

komodit.
2. Neustále monitorování inovací na straně materiálů 

a jejich zapracování do produktů.

Personál03
V současnosti dochází k intenzivnímu naplňování 
výrobních pozic.
Bude docházet k rozšiřování obchodně technického 
úsek.
Postupné dobudování celé organizační struktury.



Zajištění výroby/Personál

Legenda:

Orgány společnosti Úsek

Vedení/vedoucí Útvar/pozice/osobní číslo

Divize Outsourced services

vedoucí divize xxx útvary, pro které již byli přijati zaměstnanciLegenda:

Divize obchodní a technická 
(DOT)

Divize ekonomicko správní 
(DES)

Divize výrobní 
(VD)

Ostraha (Patriot Security)

jméno Ředitel

Úklid (outsourced)

Vedoucí ekonomické 
divize

jméno

Údržba a provozní 
servis

Realizační/ montážní  
odděení

Služby pro zaměstnance 
(strafvování, posilovna, 

bar)

Úsek údržby Ekonomický úsek

Správa a údrřba 
budovÚčetnictví

Mzdy, Personalistika

Logistika

Vedoucí obchodně-
technické divize

Controling

Prodej

Vedoucí divize 
přípravy materiálu

jméno jméno jméno 

Úsek  bateriových 
aplikací

Vedoucí výrobmí 
divize

Úsek výroby baterií

Provozy

Logistika výroby, 
sklad

Sklad

Představenstvo

Řízení jakosti

Příprava materiálů

Výroba bateriových 
komponent

Bezpečnost objektu, 
ochrana know-how

Úsek správy budov a 
bezpečnosti

Sekretariát/recepce

Divize přípravy materiálu

asistent/ka

recepční

Strategie a kontrola

jméno

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MAGNA ENERGY STORAGE a.s. 

Sklady

Úsek obchodní Úsek technický

Projekce bateriových 
aplikací

IT systémy, 
outsourced

Zásobování

Ředitel společnosti Marketing

Ostatní služby - 
outsourced

Prac.oděvy -CWS

Úklidové služby

Valná Hromada Dozorčí rada

BOZP outsourced
Trinanza

PR outsourced



Vývoj produktů a 
zákaznických řešení

Bateriové články
• Vývoj HE3DA / Excelsior:

o NMC/Graphite 1 – 2 kWh
§ 1,7 mm elektroda Energy line (výroba 2021)
§ 0,5 - 1 mm mm elektroda Power line (výroba 

první linka 2021, masová linka 2022)
o New Chem

§ Dokončení vývoje 2021

Koncové produkty
• Dobíjecí stanice pro elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní pohonné ústrojí pro:

• Lodě
• Nákladní dopravu
• Těžké stoje (stavební, důlní atd.)

• Další segmenty: záložní zdroje, startovací baterie …



Vývoj produktů a 
zákaznických řešení /
Dobíjecí stanice pro 
elektromobily



Vývoj produktů a zákaznických řešení /
Dobíjecí stanice pro elektromobily

EV DOBÍJECÍ STANICE
1000 kWh

Mobilní dobíjecí stanice pro elektro auta s 

bateriovým úložištěm 1000 kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 360  kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

6 x 60 kW  nebo  2 x 150 kW + 1 x 60  nebo 

další kombinace výkonu

HE3DA 1000 EV
EV DOBÍJECÍ STANICE
500 kWh

Mobilní dobíjecí stanice pro elektro auta s 

bateriovým úložištěm 500 kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 180 kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

1 x 150 kW + 1 x 30 kW  nebo  2 x 90 kW  

nebo  3 x 60 kW

HE3DA 500 EV
EV DOBÍJECÍ STANICE 250 kWh

Mobilní dobíjecí stanice pro elektro auta s 

bateriovým úložištěm 250 kWh. 

Nabíječka má celkový výkon 90 kW.

Nabíječka může být vybavena touto 

kombinaci dobíjecích výstupů: 

1 x 90 kW  nebo  1 x 60 kW + 1 x 30 kWh 

HE3DA 250 EV

Maximalizace využití dostupné kapacity sítě a rychlosti nabíjení = maximalizace tržeb nabíjecí lokality
• Plug & play – jednoduchá a rychlá instalace s minimálními investičními náklady
• Modularita umožňující nastavení rychlosti nabíjení a počtu dobíjecích výstupů pro danou dostupnou 

kapacitu sítě
• Škálovatelnost – jednoduchá rozšiřitelnost s růstem e-mobility

8



Vývoj produktů a 
zákaznických řešení /
Kontejnerová úložiště 
pro energetiku

Flexibilní velkokapacitní 

úložiště HE3DA

Bezpečná, flexibilní, plug & play velkokapacitní bateriová úložiště HE3DA:
o Kapacita a napětí systému nastaveny na základě konkrétních 

požadavků projektu..

o Charakteristiky nabíjecího a vybíjecího výkonu bateriového úložiště lze 
přizpůsobit konkrétním potřebám výběrem a kombinací různých typů 
bateriových článků HE3DA (od roku 2022).

o Efektivní a spolehlivé řešení úložiště, které využívá výhody řádově 
nižšího počtu inherentně bezpečných bateriových článků v úložném 
systému ve srovnání s konkurenčními řešeními li-ion úložišti.

o 100% recyklovatelné.



Vývoj produktů a 
zákaznických řešení /
Malá domácí úložiště

• Maximální garantovaná energie 17.6 kWh.
• Nominální kapacity 541Ah.
• Nominální napětí 29,6V, max. nabíjecí napětí 31,6 VDC, 

max. vybíjecí napětí 22.4 VDC.
• Kontinuální nabíjecí proud 60A, kontinuální vybíjecí 

proud 160A, max. proudy 1000A 50s nebo 1600A 5s.



Vývoj produktů a 
zákaznických řešení /
Univerzální kompletní 
pohonné ústrojí 

Bateriové packy a kompletní elektrifikované hnací 

ústrojí pro námořní přepravu, nákladní automobily 

a těžkou techniku.



Odbyt
• Dobíjecí stanice pro 

elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro 

energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní 

pohonné ústrojí
• Další segmenty

• Budování odbytu je kontinuálním procesem běžícím od počátku projektu MES.
• Obyt je úzce svázán s vývojem koncových zákaznických řešení (komplexních produktů).
• Budování odbytu v jednotlivých segmentech probíhá zpravidla v těchto krocích: 

dokončení vývoje komplexního produktu ➪ realizace pilotního projektu ➪ kontraktace 
a realizace projektů se strategickými partnery/zákazníky.

• Odbyt je budován v různých úrovních a jeho struktura se bude v čase měnit:
• Prodej komplexních produktů koncovým zákazníkům.
• Prodej bateriových celků (baterie a BMS).

• Prodej bateriových článků výrobcům koncových zařízení.
• V čase se rovněž bude vyvíjet role MES v distribučním řetězci (dodavatel komplexní 

technologie x subdodavatel úložiště x dodavatel komponent) a s ohledem na to je 
potřeba upravovat obchodní strategii v čase. 

• V první fázi budování odbytu je důležité správně zohlednit dvě protichůdné priority:

• Maximalizace marže a zisku společnosti = výběr nejziskovějších segmentů trhu.
• Vybudování odbytu v co největším počtu rentabilních segmentů trhu = zajištění 

odbytu pro rychlou expanzi výrobní kapacity.
• Důležité pro úspěšné vybudování odbytu je zaměření se na správné segmenty s daným 

typem bateriového článku.



Odbyt
• Dobíjecí stanice pro 

elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro 

energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní 

pohonné ústrojí
• Další segmenty

• Prioritní produkt, komplexní řešení:
• Segment dobíjecí infrastruktury se bude rychle rozvíjet díky přílivu dotačních a 

dalších investičních peněz.

• Řešení MES je unikátní a umožňuje rozvoj dobíjecí infrastruktury v místech s 
nedostatečnou kapacitou přenosové soustavy.

• Připravované projekty:
• EV Taxi hub Atény 15 dobíjecích stanici – úložiště 2500 kWh, dobíjení 2x120 kW a 

13x60 kW, solár 200 kW. Rozpočet 3 mil. Euro (technologie úložiště a nabíjení) 
plus instalace plus solár atd.. Realizace co nejdříve max. do duben 2022.

• Dobíjecí stanice Praha.
• Připravované spolupráce:

• Globální partnerství s nadnárodní ropnou společností.
• Kooperace s poskytovateli EV dobíjení (energetiky či ropné společnosti):

• Česká republika
• Polsko
• Maďarsko
• Norsko (Skandinávie)
• Estonsko
• USA Nevada
• Řecko …



Odbyt
• Dobíjecí stanice pro 

elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro 

energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní 

pohonné ústrojí
• Další segmenty

• Nejmasovější segment sestávající z mnoha pod-segmentů, rozdílná maržovost a 
požadavky na technologii, hlavní pod-segmenty jsou:
• Stabilizace průmyslových podniků, obchodních center, nemocnic, kritické 

infrastruktury atd. (nepřetržité dodávky, kvalita dodávek, integrace obnovitelných 
zdrojů, ořezávání špiček) – velmi maržový segment nicméně velké požadavky na 
ověření a spolehlivost technologie.

• Stabilizace obnovitelných zdrojů, ostrovní a pseudo-ostrovní systémy – do 
budoucna nejmasovější segment, silný tlak na cenu v budoucnu.

• Stabilizace sítí, podpůrné služby – velký segment, extrémní využití baterie, 
vhodný pro článek Power line.

• Připravované projekty:
• Stabilizace solární elektrárny v České republice (postupná instalace 70 MWh

úložiště), návazné projekty Polsko a Izrael.

• Pilotní projekt pro Heimstaden – úložiště 60 kWh pro rezidenční dům.
• Instalace úložiště na univerzitě v Maskatu, Omán. Návazné projekty na stabilizaci 

velkých obnovitelných zdrojů a ostrovních systémů.
• Stabilizace nemocnic Česká republika.
• Využití důlních pozemků na Ostravsku pro stabilizované solární elektrárny s 

dodávkami koncovým uživatelům.
• Připravované projekty a strategické spolupráce na těchto trzích: Polsko, Německo, 

Maďarsko, Omán, Saudská Arábie, Dubaj, Estonsko, Španělsko, USA a další. 



Odbyt
• Dobíjecí stanice pro 

elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro 

energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní 

pohonné ústrojí
• Další segmenty

• Bateriová úložiště a kompletní elektrifikovaná pohonná ústrojí pro nákladní a lodní 
dopravu a těžkou techniku jsou segmentem budoucnosti.

• Tyto segmenty jsou investičně a vývojově náročné, nicméně vlastnosti HE3DA 
technologie poskytují významnou konkurenční výhodu a budoucí odbyt v těchto 
segmentech je gigantický.

• Pokročilá jednání v Ománu a Řecku na spolupráci na elektrifikaci námořní dopravy, 
příprava pilotní kontejnerové lodi.

• Příprava spolupráce s vládou v Ománu v rámci projektu Duqum port economic zone, 
připravováno rozšíření na partnerský nový přístav Neom v Saudské arábii.

• Tyto projekty nám otevírají dveře k energetickým zakázkám, zejména stabilizaci 
solárních elektráren.

• Zahájení prodejů komunálního vozidla Zebra s bateriemi HE3DA.
• Všechny tyto investičně náročné projekty budou překlopeny na financování třetími 

stranami (EU zdroje, korporace v daných segmentech, lokální vlády atd.).



Odbyt
• Dobíjecí stanice pro 

elektromobily
• Kontejnerová úložiště pro 

energetiku a průmysl
• Malá domácí úložiště
• Univerzální kompletní 

pohonné ústrojí
• Další segmenty

• Segmentů pro využití HE3DA baterií je bezpočet, cílem této prezentace je zmínit pouze 
vybrané z nich.

• Záložní zdroje a náhrada současných olověných akumulátorů bateriemi HE3DA je 
významným segmentem z těchto důvodů:
• Existující tradiční segment s ročním objemem v řádu GWh baterií.
• HE3DA baterie mají podstatně delší životnost a další technické výhody.
• Úprava existujících záložních zdrojů pro přechod na HE3DA technologii není 

technicky ani investičně náročné.

• Možno využít baterii ne jenom jako záložní zdroj, ale také pro integraci 
obnovitelných zdrojů, ořezání špiček atd..

• Pilotní projekty v České republice v přípravě. 
• Další segmenty budou postupně rozvíjeny.



Business plán a očekávaný budoucí vývoj hodnoty MES

01 Hodnota společnosti 
• Společnost MES je od roku 2021 pravidelně čtvrtletně oceňována společností TPA Valuation & Advisory

s.r.o..
• Oceňování probíhá komplexní metodikou zohledňující hodnotu aktiv a hodnotu budoucích očekávaných 

peněžních toků.
• MES nyní jedná o pravidelných valuacích také se společností PWC.
• Poměr jednotlivých generátorů hodnoty, a také diskontní míra dávající současnou hodnotu budoucích 

peněžních toků, se budou vyvíjet v návaznosti na rozvoji firmy, který se dá shrnout do milníků. 
• Zjednodušený popis hlavních milníků rozvoje technologie HE3DA a společnosti MES je uveden pro 

ilustraci na následujících listech.
• Stručný přehled milníků je uveden včetně historický, abychom lépe ilustrovali stav projektu a jeho další 

vývoj.



Business plán a očekávaný budoucí vývoj hodnoty MES

Hodnota společnosti pokračování 02

• Klíčové parametry finančního plánu společnosti MES jsou uvedeny v tabulce níže.
• Prezentovaný finanční plán je zpracován pro výrobní závod v Horní Suché a prozatím abstrahuje od 

výrobních kapacit a dodatečného CF z dividend z dceřiných výrobních závodů 2 x 30 GWh. 

HLAVNÍ DATA PROJEKTU 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Výrobní kapacita (konec roku) MWh/rok 0 200 450 1 000 4 000 10 000 16 000 16 000 16 000 16 000

Výrobní kapacita (dostupná) MWh/rok 0 10 225 632 1 746 7 008 13 008 16 000 16 000 16 000

Investice kEuro 44 238 2 300 126 403 693 970 1 036 845 1 001 684 133 668 28 800 28 800 28 800

Akumulované investice kEuro 44 238 46 538 172 942 866 912 1 903 757 2 905 440 3 039 109 3 067 909 3 096 709 3 125 509

Výroba baterií MWh 0 1 135 506 1 397 5 607 10 407 12 800 12 800 12 800

Prodejní cena Euro/kWh 500 500 500 450 400 350 350 350 350 350

Tržby kEuro 0 500 67 500 227 638 558 689 1 962 301 3 642 301 4 480 000 4 480 000 4 480 000

EBITDA kEuro -2 721 -3 391 32 683 121 766 310 457 1 016 572 1 885 771 2 316 544 2 312 479 2 308 183

EAT (Zisk po zdanění) kEuro -2 721 -7 862 21 183 81 533 180 082 642 547 1 232 913 1 579 311 1 573 492 1 567 485

FCF kEuro -46 982 -12 134 -107 224 -611 786 -835 875 -269 056 1 352 977 1 879 437 1 914 410 1 911 513

Akumulované FCF kEuro -46 982 -59 116 -166 340 -778 126 -1 614 001 -1 883 056 -530 079 1 349 358 3 263 768 5 175 281



Business plán a očekávaný budoucí vývoj hodnoty MES

Hodnota společnosti pokračování 02

• Ocenění společnosti metodou DCF, výrobní závod Horní Suchý, cílová kapacita 16 GWh/rok

NET CAPEX v druhé fázi (kladný) 28 800
Současná hodnota budoucích CF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EBITDA -2 721 -3 391 32 683 121 766 310 457 1 016 572 1 885 771 2 316 544 2 312 479 2 308 183
Změna pracovního kapitálu -22 -6 443 -11 017 -20 457 -67 246 -133 223 -109 924 -37 851 -178 -188
Capex/Investice -44 238 -2 300 -126 403 -693 970 -1 036 845 -1 001 684 -133 668 -28 800 -28 800 -28 800
Daně 0 0 -2 486 -19 125 -42 241 -150 721 -289 202 -370 456 -369 091 -367 682
Free cash flow -46 982 -12 134 -107 224 -611 786 -835 875 -269 056 1 352 977 1 879 437 1 914 410 1 911 513

NPV období 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Diskontní faktor 1,00 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47

DFCF -46 982 -12 134 -97 476 -505 608 -628 005 -183 769 840 092 1 060 893 982 395 891 735

Diskontní sazba: 10,00%
NPV volného Cash Flows: 2 301 142

Hodnota druhé fáze
DR 10,00%
NET CAPEX v druhé fázi (kladný) 28800

Růst 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%
Normalizované CF 1 911 702 1 911 702 1 911 702 1 911 702 1 911 702 1 911 702
NPV normalizovaného CF = Year 9 19 117 016 21 241 129 23 896 270 27 310 023 31 861 694 38 234 032
NPV druhé fáze 8 918 229 13 189 070 14 837 704 16 957 376 19 783 605 23 740 326



Business plán a očekávaný budoucí vývoj hodnoty MES

Hodnota společnosti pokračování 02

• Ocenění společnosti metodou DCF, výrobní závod Horní Suchý, cílová kapacita 16 GWh/rok

DCF OCENĚNÍ SHRNUTÍ
Diskontní sazba: % 10,0%
Hodnota plánované fáze kEuro 2 301 142
Druhá fáze kEuro 8 918 229
První a druhá fáze kEuro 11 219 371
Brutto hodnota kEuro 11 219 371
Dluh kEuro 0
Hodnota neprovozních aktiv kEuro 0
Hodnota společnosti kEuro 11 219 371



Business plán a očekávaný budoucí vývoj 
hodnoty MES

Milníky technologie HE3DA a společnosti MES03

1. Primární vývoj technologie (tlustovrstvá elektroda).
2. Vývoj bateriového článku ukončený výstavbou článku 

1 kWh.
3. Ověření automatické vyrobitelnosti (linka v 

Letňanech).
4. Ověření parametrů technologie – výroba v Letňanech, 

kontinuální měření a parametrizace, externí měření a 
testy ČVUT, TUV, Intertec.

5. Testování v provozních aplikacích – Gerlach USA 
ostrovní systém (3 roky v provozu), úložiště v HE3DA v 
Letňanech (různé konfigurace, dlouhodobé testy 
baterií a externích systémů), Zebra komunální auto 
atd..

6. Vývoj článku 1,7 mm Energy line pro masovou výrobu 
– optimalizace bateriového článku s ohledem na 
výrobní náklady a optimalizaci výrobních procesů.

7. Vývoj masové výroby materiálů a výstavba zařízení 
pro první linky.

8. Výstavba výrobních a administrativních budov. 

9. Vývoj kompletační linky pro masovou výrobu, 
zahájení výroby na finální technologii v 
poloautomatickém módu na první lince v Horní 
Suché. 

10. Parametrizace článku, dosažení konzistence výroby.
11. Pilotní aplikace a vývoj komplexních produktových 

řešení.
12. Vývoj článku 0,5 mm Power line pro masovou výrobu, 

testování a parametrizace.
13. Primární vývoj článku New chem, příprava na úpravu 

výrobních procesů.
14. Zajištění dodavatelského řetězce.
15. Příprava pilotních projektů a budování odbytu.
16. Spuštění masové výrobní linky 200 MWh.
17. Realizace pilotních projektů ve vybraných 

segmentech a na zvolených trzích, ověření odbytu a 
tržní ceny.

18. Kontraktace dlouhodobých odběrů.
19. Výstavba linky na 0,5 mm elektrodu Power line, 

kompletní výkonové portfolio bateriových článků.
20. Další optimalizace dodavatelského řetězce.
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21. Dokončení vývoje New chem a výstavba výrobní linky
22. Výstavba budov a infrastruktury na GWh expanzi
23. Rozšiřování technologie HE3DA do dalších segmentů 

a kontraktace odbytu pro budoucí výrobní kapacity.
24. GWh expanze a další rozvoj
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• Diskontní míra je procentní sazba, kterou se 
diskontují (přepočítávají) budoucí výnosy 
(zisky/peníze/peněžní toky) nebo náklady v 
jednotlivých obdobích na současnou hodnotu.

• Evaluátor společnosti MES nyní používá diskontní 
míru ve výši 55%, což je stále na úrovni venture 
projektu.

• MES je v současné době před transformací ve 
výrobní podnik s první masovou kapacitou 200 
MWh/rok a plněním dalších milníků, které by měly 
být reflektovány do hodnoty společnosti (výše 
rizika a diskontní sazby).

• Následující graf ilustruje hodnotu MES na základě 
business plánu pro různé úrovně diskontní sazby.
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