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Zbrojársky kráľ
Jaroslav Strnad
cieli na Balkán
Česko-slovenská skupina chystá prevzatie
krachujúcej srbskej fabriky na výrobu strojov a munície.
EXPANZIA l

Marek Nemec

Air Berlin rokuje o odpredaji aktív
Berlín – Nemecké aerolínie Air Berlin,
ktoré tento týždeň ohlásili bankrot, rokujú s tromi leteckými firmami, vrátane
Lufthansy, v snahe nájsť kupca pre svoje
aktíva. Povedal to generálny riaditeľ

Thomas Winkelmann novinám Frankfurter Allgemeine Zeitung bez toho, aby
menoval ďalšie dve spoločnosti. Uviedol
len, že všetky tri sú „renomované z hľadiska ich financií, dostatočne veľké na

marek.nemec@mafraslovakia.sk

to, aby ponúkli Air Berlin bezpečnú budúcnosť“, citoval denník Winkelmanna.
Podľa iných zdrojov by to mohli byť britské aerolinky EasyJet či Condor. (TASR),
SNÍMKA: REUTERS

INZERCIA
Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3714/B (ďalej len „Hlavný manažér“)
týmto v zmysle § 125a ods. 4 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“) dňa 18.08.2017 oznamuje, že prospekt cenného papiera Dlhopisy Penta Public 41,
ISIN SK4120013178, druh cenného papiera Dlhopis, v počte 5 000 kusov (ďalej len „prospekt“), emitenta Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO:
45 971 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
69952/B, ponúkaného v Slovenskej republike k upísaniu investorom na základe verejnej ponuky počnúc dňom 04.09.2017 a končiac dňom 04.08.2018, ako aj všetky dokumenty uvedené v tomto prospekte formou odkazu, boli v súlade s §125a ods. 2 písm. c) Zákona o cenných papieroch sprístupnené
v sídle Hlavného manažéra emisie v tlačenej podobe a na webovom sídle http://www.privatbanka.sk/
sk/dokumenty/korporatne-emisie/verejne-emisie od dňa 18.08.2017 a budú k dispozícii verejnosti
minimálne do dňa 04.09.2020.
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Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany, IČO : 36553069

VYHLASUJE
obchodnú verejnú súťaž v súlade s ust. § 281 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodávku tovaru :
samojazdný postrekovač poľnohospodárskych plodín

Najaktuálnejšie
ekonomické
spravodajstvo
na slovenskom
internete

Špecifikácia stroja a ďalšie podrobné informácie o podmienkach obchodnej verejnej
súťaže sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti: www.vppspusro.sk
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Najväčší portál
o médiách
a marketingu

Kruževac – Majiteľ rýchlo rastúcej
priemyselnej skupiny Czechoslovak Group Jaroslav Strnad pokračuje v mamutej expanzii. Tá ho
pravidelne katapultuje do pozície
najväčšieho zbrojára a kľúčového
hráča v strojárstve na Slovensku
a v Česku. Len vlani do impéria začlenil i vďaka kooperácii s ďalšími
podnikateľmi až osem fabrík. Kým
dosiaľ sa český zbrojársky magnát
rozširoval výlučne v Česku a na
Slovensku, najnovšie expanduje
za hranice oboch krajín.
Do hľadáčika Strnadovho holdingu sa totiž dostáva problémová fabrika v Srbsku. „Srbi majú k Čechom a Slovákom pozitívny vzťah a sú národom s veľkou
priemyselnou tradíciou. Srbsko je
teda vhodným teritóriom na expanziu mimo česko-slovenského
priestoru,“ hovorí pre HN hovorca skupiny Czechoslovak Group
Andrej Čírtek. Štátna továreň
z mesta Krušovac, ktorá v čase
najväčšej slávy dávala prácu ôsimim tisíckam pracovníkov, patrí
medzi základné piliere srbského
priemyslu. Vláda preto dlhodobo
dotovala jej stratovú prevádzku
a snažila sa o privatizáciu štátneho podielu.
V roku 2015 však v spoločnosti naplno prepukli finančné problémy, firma spadla do konkurzu
a aktuálne v nej pracuje posledných 150 ľudí. Podstatnú časť
jej súčasného výrobného portfólia tvorí produkcia náhradných
dielov na tanky a veľkokalibrová munícia. Jej výrobe sa venuje slovenská vetva Strnadovho impéria MSM Martin v Dubnici nad
Váhom a Snine. „Vstup do IMK
14. oktobar zodpovedá stratégii

budovať silnú a previazanú skupinu výrobných spoločností. Tento tradičný podnik srbského strojárstva má veľký rozvojový potenciál a historicky bol jeho výrobný
program veľmi pestrý – od traktorov cez stavebnú techniku, banské technológie až po vojenskú
techniku,“ dodáva Čírtek.

totiž točila česká automobilka Tatra. Tú Jaroslav Strnad spoluvlastní
s podnikateľom Reném Materom.
K dohode s jej vlastníkom v podobe srbskej vlády však napokon
nedošlo. Koncom vlaňajška si štát
pod svoju kontrolu previedol 95
percent akcií srbskej automobilky,
ktorá svoje vozidlá dodáva tamojšej armáde. Privatizácia štátnych
podnikov súvisí s dohodou o pôInvestícia na Balkáne
Prevzatie srbskej IMK 14. oktobar žičke Medzinárodného menového
pod krídla Czechoslovak Group fondu pre Srbsko. V rámci nej sa
ešte musí odobriť veriteľský výbor. kabinet premiéra Vučiča zaviazal
k tomu, že predá alebo zavrie stovky stratových firiem. Z hľadiska
dosahovaných ekonomických výsledkov by totiž už dávno mali byť
Srbsko je vhodným zatvorené. Fabriky však zamestnávajú desaťtisíce Srbov, a preto ide
teritóriom na
o bolestivé opatrenia. Naposledy sa
vláde v spolupráci so slovenským
expanziu mimo
obchodníkom s oceľou Petrom Kačesko-slovenského
marásom podarilo úspešne predať
srbské oceliarne Železara Smedepriestoru.
revo čínskemu gigantu He Steel.
Andrej Čírtek,
Portfólio firiem
hovorca skupiny Czechoslovak
Jaroslav Strnad a jeho CzechoGroup
slovak Group sa špecializujú na
preberanie firiem, ktoré sa ocitnú
vo finančných problémoch. Najčastejšie ich kupuje v konkurzoch
Záver transakcie sa preto očakáva alebo dražbách. Za posledné dva
až v októbri tohto roka. Strnado- roky zbrojár získal deväť podnikov.
va firma však bola jediná, ktorá V spolupráci so slovenskou spov konkurze podala ponuku na kú- ločnosťou Optifin Invest Michala
pu aktív fabriky. Jeho belehradská Lazara a Alexeja Beljajeva ovládol
dcéra SCMG 14. oktobar si štátny zlievareň ZŤS Metalurg v Dubnici
závod v Kruševaci cení na nece- nad Váhom a letecké opravovne
lých 4,1 milióna eur. Prihlásené Job Air Technic. Samotný Strnad
dlhy podniku v konkurze pritom vlani do portfólia získal automodosiahli sumu okolo 114 miliónov bilku Avia, továreň na hodinky
eur, z toho iba na mzdách spoloč- Prim Elton, výrobcu radarov Retia
nosť dlhuje 8,5 milióna eur. O prí- a výrobcu obrábacích strojov Kochode na Balkán však česko-slo- vosvit Mas. Cez slovenskú divíziu
venská zbrojárska skupina uva- zastrešenú pod hlavičkou MSM
žovala už skôr. Okolo tamojšieho Group, ktorú vlastní s bývalým arproducenta nákladných vozidiel mádnym dôstojníkom Mariánom
Fabrika automobila Priboj – FAP sa Gogom, prikupoval ďalšie firmy.

AKVIZÍCIE
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Číňania sú na nákupoch.
Pozerajú sa po Fiate a Jeepe
Peking – Čínski výrobcovia podľa
informátora magazínu Automotive News veľmi intenzívne študujú
nielen značky Fiat a Jeep, ale celú
taliansko-americkú automobilku.
V sídle koncernu Fiat-Chrysler
v Detroite sa vraj striedajú čínske
delegácie a ponúkajú za firmu viac,
než je jej aktuálna hodnota. Do
koncernu FCA teraz patria značky Abarth, Alfa Romeo, Chrysler,
Dodge, Fiat, Fiat Professional,
Jeep, Lancia, Maserati, Ram a SRT.
Okrem toho vlastnia firmy Comau,
Magneti Marelli, Mopar a Teksid.
Podľa Automotive News už do
centrály FCA dorazila jedna konkrétna ponuka, ktorú však spoločnosť odmietla, lebo bola nízka. S ponukou mal prísť čínsky
partner FCA, Guangzhou Automobile Group. Táto spoločnosť vyrába v rámci joint venture v Číne modely Fiat Viaggio a niekoľko modelov Jeepu.
Podľa čínskych zákonov musia zahraničné automobilky, ktoré tam chcú vyrábať, spolupracovať s miestnou automobilkou a naopak, na dovážané autá je uvalené
vysoké clo. Konkrétne na autá zo
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Čínski investori majú záujem o značky koncernu Fiat-Chrysler.
Spojených štátov je to 25 percent.
Automotive News zistil, že vedenie FCA bolo tiež na návšteve čínskej automobilky Great Wall Motor.
V máji 2016 bola v americko-talianskej automobilke návšteva vysoko
postavených vládnych činiteľov
vrátane člena politbyra komunistickej strany, čínsky veľvyslanec
v Spojených štátoch, ako aj šéf automobilky Guangzhou Automobile
Group. V hre sú i ďalší výrobcovia
áut, napríklad Dongfeng Motor či
Zhejiang Geely Holding Group.

SNÍMKA: REUTERS

Čínski podnikatelia majú teraz
analyzovať stav automobilky FCA,
podľa Automotive News sú pod tlakom čínskej vlády, aby expandovali do zahraničia tým, že budú skupovať cudzie značky.
Tamojšie automobilky skupujú zavedené svetové značky už
viac ako desať rokov. Po akvizícii skrachovaného Roveru a MG je
jedným z najvýznamnejších počinov kúpa švédskeho Volva automobilkou Greely v roku 2010.
František Dvořák, iDNES.cz

