Matador presmeroval Technickú gumu k Bankrotu
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Technická guma, a.s., Hnúšťa sa niekoľko rokov nevedela dostať z červených čísel. Východisko hľadá v očistení v
spolupráci s firmou Bankrot, s.r.o., Bratislava. Tá poskytuje služby v oblasti riadených krachov spoločností.
V priestoroch Technickej gumy a na jej časti majetku v súčasnosti vyrába spoločnosť Probelo, s.r.o., Hnúšťa, ktorej sa
za prvý rok činnosti podarilo dosiahnuť takmer dvojnásobné tržby v porovnaní s predchodkyňou. Jej minoritní
akcionári zo skupiny Dividend Group však zostali bokom.
Odchod Matadoru
Technická guma vlani dosiahla tržby vo výške 44 mil. Sk, ktoré predstavujú využitie iba zlomku jej kapacít. Strata
firmy prevýšila 30 mil. Sk. Hoci vlani ju spôsobila najmä tvorba opravných položiek za takmer 23 mil. Sk, v červených
číslach je firma už niekoľko rokov. Za posledné tri roky dosiahla spolu stratu 116 mil. Sk, z čoho viac ako polovicu tvorí
prevádzková strata.
Záväzky vo výške takmer 60 mil. Sk voči Všeobecnej úverovej banke, a.s., Bratislava boli presunuté na Slovenskú
konsolidačnú, a.s., Bratislava. Spoločnosť má aj splátkové kalendáre na záväzky voči poisťovniam. Ani takáto pomoc
nestačila.
Neuspokojivé hospodárske výsledky spolu so snahou orientovať sa na vlastnú hlavnú činnosť viedli Matador, a.s.,
Púchov k predaju spolu 51 % akcií podniku, ktorý výrobca pneumatík nemal na účtoch, ale nepriamo kontroloval.
Majiteľmi dvoch rozhodujúcich balíkov sa stali fyzické osoby Ján Lévai a Ondrej Zsíros (TREND 26/2001). Cena
transakcie predstavovala takmer 28 mil. Sk, prevedené akcie však neboli doteraz vyplatené, malo by sa tak stať do
konca roku. Ako avizoval generálny riaditeľ Matadoru Jozef Vozár pri predaji podniku, v tomto termíne by mal do
Technickej gumy vstúpiť zahraničný kapitál.
Bez adresáta
Na mimoriadnom valnom zhromaždení 22. augusta akcionári schválili zmenu stanov a sídlo spoločnosti sa formálne
presunulo z Hnúšte do Suchohradu. Do tejto dediny v Nitrianskom kraji sa v júli presídlila aj spoločnosť TechGum
Trade Hnúšťa, s.r.o., Hnúšťa, ktorá vznikla na sklonku minulého roku.
Orgány Technickej gumy obsadili osoby blízke spoločnosti Bankrot. Predsedom dozornej rady sa stal riaditeľ
rimavskosobotskej pobočky Bankrotu Ladislav Klein, ktorý však predminulý týždeň z funkcie odstúpil. Dôvody svojho
konania nechcel komentovať.
Generálna riaditeľka susedskej firmy SLZ Nova, a.s., Hnúšťa Jaroslava Maceková tvrdí, že zásielky adresované
Technickej gume sa zo Suchohradu vracajú s poznámkou adresát neznámy. Matador podľa zástupcov Dividendu, ktorý
kontroluje vyše 20 percent akcií podniku, odmieta komunikovať, a keďže Bankrot nie je ochotný minoritným
akcionárom predložiť súvahu, nie sú podľa nej známe ani majetkové pomery vo firme.
"Boli sme klasicky obídení. Nie je to chyba Bankrotu, ale bývalého majoritného akcionára," tvrdí predseda
Predstavenstva Dividend Manufacturingu, a.s., Bratislava Bohumír Zvrškovec. Ako dodáva, s bývalými majiteľmi
fabriky sa chcú dohodnúť, pričom rokovania by mali prebehnúť v priebehu najbližších týždňov.
Šachová hra
Dividend okrem viac ako 20 percent Technickej gumy ovláda aj susednú fabriku SLZ Nova, od ktorej predchodkyne
Slovenských lúčobných závodov, a.s., Hnúšťa sa v minulosti Technická guma oddelila. Dividend má preto pod
kontrolou celé energetické hospodárstvo. "Držíme ich takto v šachu, ale bude záležať na tom, akým spôsobom chcú s
fabrikou ďalej naložiť," konštatuje B. Zvrškovec.
Ako jednu z alternatív nevylučuje ani návrh na konkurz. Podľa V. Strýčka však akcionári ponúkali Dividendu možnosť
odkúpenia celej fabriky, k čomu však minoritný akcionár nepristúpil. V. Strýček priznáva, že termín sa zrejme nepodarí
dodržať, ale rozpracovaných je podľa neho niekoľko záujemcov. Pri výbere zahraničného partnera, ktorý sa má spojiť
s Probelom, sa Bankrot nechce unáhliť. Fabrika je podľa neho schopná fungovať aj tri roky.
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Dôležitý prokurista
J. Maceková poukazuje na fakt, že nemecký Continental, ktorý je partnerom Matadoru, založil v Dolných Vesteniciach
spoločný podnik Contitech Vegum, a.s., ktorý sa tiež zaoberá výrobou technickej gumy. "Keby Matadoru záležalo na
fungovaní fabriky, mohli zabezpečiť presunutie časti výroby," tvrdí.
V priestoroch Technickej gumy funguje spoločnosť Probelo, ktorú podľa obchodného registra založili bývalí
zamestnanci. Prokuristom je však bývalý generálny riaditeľ Technickej gumy Štefan Rovňaník, ktorého do funkcie vo
februári tohto roku dosadil Matador. Za spoločnosť koná jeden z dvoch konateľov spolu s prokuristom.
Pôvodne spoločnosť so sídlom v Bratislave založili Peter Mestický a Ján Suchý, na valnom zhromaždení 18. júna sa
rozhodlo o prevode podielov, o dva týždne sa vymenili konatelia, bol vymenovaný prokurista a do predmetu
podnikania pribudla gumárenská výroba.
Riaditeľ a konateľ spoločnosti Ľubomír Alexa "nevidí do pozadia" a nominácia prokuristu bola podľa neho súčasťou
dohôd pri vytváraní spoločnosti. Probelo podniká na prenajatom i vlastnom majetku. Firma sa podľa neho bude
usilovať získať aj majetok patriaci Technickej gume.
Voľné kapacity
O pripravovanom vstupe zahraničného investora Ľ. Alexa
nič nevie. Tržby Probela by mali dosiahnuť okolo 80 mil.
Sk, čo je takmer dvojnásobok vlaňajších výnosov
Technickej gumy. Firma zamestnáva zhruba 100 ľudí.
Na otázku, či je Probelo nástupníckou organizáciou
Technickej gumy, V. Strýček uviedol, že "možno ju tak
označiť". Firma podľa neho pracuje na základe pôžičiek od
Matadoru. Podľa J. Macekovej je spolupráca korektná,
Probelo si plní svoje záväzky a dodržiava platobnú
disciplínu.
J. Maceková si myslí, že fabrika by nemala byť rozpredaná,
ale mala by v nej byť zachovaná výroba, aj keď nemusí
byť gumárenská. Firma bola vybudovaná ako
najmodernejšia súčasť SLZ v roku 1986. Projektovaná bola
na tržby 170 mil. Sk, ale ako J. Maceková pripomína, išlo o
ceny 80. rokov, takže po zohľadnení inflačných koeficientov
by boli v súčasnosti niekoľkonásobne vyššie. Kapacita firmy
je 2 800 ton gumárenských zmesí ročne. Minulý rok tu však
vyrobili a spracovali iba približne tisíc ton. Spoločnosti
spolupracuje s automobilovým priemyslom. Výhodou pre
potenciálneho partnera by mali byť aj dve výrobné haly s
plochou vyše 4-tisíc štvorcových metrov, ktoré boli
postavené, no nikdy do nich nebola namontovaná žiadna
technológia.

S myšlienkou zachovania Technickej gumy ako celku sa stotožňuje i V. Strýček. Ako zdôrazňuje, aktivity Bankrotu
nesmerujú k likvidácii fabriky. Časť veriteľov bola podľa neho dokonca uspokojená, niektoré záväzky, zväčša voči
dopravcom, prebralo Probelo. Neuspokojení veritelia tlak na vyhlásenie konkurzu zatiaľ nevyvíjajú.
Zdroj: http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-December/matador-presmeroval-technicku-gumu-k-bankrotu.html
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