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POLITIKA

Mnuchin hasil obavy finančníkov G7,
tí sú z Trumpových ciel znepokojení
Whistler – Ministri financií a gu- ci týždeň na samite najvyšších
vernéri centrálnych bánk krajín, predstaviteľov G7 v Kanade.
Minister financií USA Steven
ktoré sú najbližšími spojencami
Spojených štátov, vyjadrili oba- Mnuchin nedokázal upokojiť
vy zo zavedenia ciel na dovoz rozhorčenie svojich prokurátoocele a hliníka, ktoré zaviedla rov z G7 kvôli zavedeniu dovozamerická vláda Donalda Trumpa. ných ciel 25 percent na oceľ a deStretnutie najvyšších finančných sať percent na hliník. Tento týžpredstaviteľov skupín siedmich deň platia pre Kanadu, Mexiko
najväčších ekonomík sveta v Ka- a Európsku úniu.
Všetkých šesť ostatných kranade však neprinieslo žiadne
výsledky. Trojdenné stretnutie, jín zo skupiny G7 tak teraz plaktoré sa skončilo v sobotu, len tí clá, ktoré boli predovšetkým
pripravilo pôdu pre dychtivú zamerané na nadmernú produkbitku, ktorá
sa očakáva na budú- ciu v Číne. Téma cla preto domiLetna_akcia_189x320mm_HN_2.ai 1 22.05.2018 13:47:18

novala stretnutiu v kanadskom
horskom rezorte. Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk
krajín G7 požiadali, aby Mnuchin
informoval Trumpa o jednomyseľnom znepokojení a sklamaní, píše sa vo vyhlásení skupiny. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire uviedol, že
USA majú len niekoľko dní na to,
aby sa pokúsili vyhnúť obchodnej vojne so svojimi spojencami.
Je podľa neho len na Spojených
štátoch, aby urobili kroky na odstránenie napätia kvôli clám. Po

skončení zasadnutia tiež uviedol,
že EÚ je pripravená prijať reštriktívne opatrenie voči novým americkým opatreniam.
Kanada, Mexiko a EÚ odmietli
pri rokovaní s americkým ministrom obchodu prijať kvóty a od
piatka sa tak na ne vzťahujú dovozné clá na hliník a oceľ. Na japonské spoločnosti sa vzťahujú
už od 23. marca. Členovia skupiny siedmich najvýznamnejších
štátov sveta sú Kanada, Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Nemecko, USA a Británia.
(ČTK)
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Firma sa podieľala aj na výstavbe elektrárne v Mochovciach.
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Bratislava – Energetické strojárstvo nielen na Slovensku či v Česku postihuje jedna katastrofa za
druhou – klesajúce objemy zákaziek, prepady do červených čísiel,
kopiace sa faktúry po splatnosti
a nakoniec krach. Len v posledných troch rokoch doplatilo na krízu v energetike niekoľko hráčov.
Čiernemu scenáru sa nevyhol
ani jeden z popredných svetových
výrobcov potrubných systémov
pre energetiku Modřany Power
Praha zo skupiny CTY Group východoslovenských veľkopodnikateľov Ladislava Krajňáka a Juraja
Kamarása. Firma, ktorá sa podieľala napríklad na dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach,
však dostala od veriteľov druhú
šancu. Reštrukturalizácia spoločnosti totiž odštartovala pred viac
ako tromi rokmi a teraz sa blíži
k úspešnému koncu. Reštrukturalizačným správcom podniku Slovákov, ktorého ročné tržby pred
pádom do insolvencie dosahovali
približne 80 miliónov eur, bol Pa-

Dôvody úpadku
zlatého vajca
Modřany Power v minulosti
patrila pozícia zlatého vajíčka
investičnej skupiny CTY Group
z portfólia dvojice Košičanov
– Ladislava Krajňáka a Juraja
Kamarása. Do existenčných
problémov sa podnik dostal
vply vom dlhodobej krízy
v energetike. Tá je spôsobená
okrem iného prísnou reguláciou zo strany Európskej únie
či politickou a ekonomickou situáciou v Rusku a na Ukrajine.
Výsledkom je obmedzovanie
investícií a problémy s financovaním rozbehnutých projektov.
Spoločnosti uškodilo i zrušenie
tendra na dostavbu českej jadrovej elektrárne v Temelíne.
Tržby fabriky tak postupne klesali z viac ako 80 miliónov eur
v roku 2012 na 60 miliónov eur
v nasledujúcom roku. Skokové
prepady pritom pokračovali ďalej. Predvlani firma utŕžila už
iba okolo 15,2 milióna eur. (MN)

SNÍMKA: TASR/H. MIŠOVIČ

vel Fabian z advokátskej kancelárie Fabian & Partners z Brna. Český advokát pre HN potvrdzuje, že
multimiliónová reštrukturalizácia dodávateľa elektrární sa končí.
„Podstatné body reorganizačného
plánu sú splnené a súd to vzal po
vyjadrení veriteľského výboru na
vedomie,“ hovorí pre HN reštrukturalizačný správca Fabian.

Dodávky pre energetikov
utlmia
Ťažké časy v biznise s výstavbou
energetických zdrojov doľahli
na strojársku fabriku dua košických podnikateľov v roku 2014.
Ich pražská firma najprv pred
súdmi odolala trom konkurzným
návrhom, až napokon v marci
2015 uspela so svojím pokusom
spoločnosť Teka Stavby z Brna.
Následne súd podniku východniarov povolil riešenie platobnej
neschopnosti cez reorganizáciu
biznisu. Záchranný plán počítal
so zachovaním výroby a zásadnou reštrukturalizáciou pohľadávok. Čiastočné uspokojenie
veriteľov nastalo vďaka ziskovej
prevádzke pražského závodu za
cenu výrazného obmedzenia jeho
výrobnej kapacity.
Podniky, ktoré zápasia s úbytkom zákaziek z klasickej i jadrovej energetiky, totiž po novom zameriavajú svoju pozornosť inam.
Výnimkou nie je ani Modřany
Power, ktorá v Prahe vlastní lukratívne pozemky vo svojom rozsiahlom priemyselnom areáli. „Spoločnosť pokračuje ďalej v podnikaní,
ale smerovať bude skôr k využitiu
potenciálu nehnuteľností s postupným utlmovaním výroby do energetického strojárstva,“ konštatuje
pre HN predseda predstavenstva
spoločnosti Modřany Power a jej
akcionár Ladislav Krajňák.

Noví akcionári fabriky
Ďalším kľúčovým opatrením sa
stalo prevedenie preskúmaných
a uznaných dlhov do podielov vo
firme, ktorá úspešne realizovala
dodávky do viac ako 330 elektrární v 40 krajinách sveta. „Došlo
k zmene akcionárskej štruktúry.
Z nezabezpečených veriteľov sa
prihlásilo do kapitalizácie 10,2
milióna eur s kapitalizáciou svojej pohľadávky v pomere jedna
k jednej,“ spresňuje Krajňák. Základné imanie spoločnosti narástlo
z pôvodných 7,8 milióna eur pred
reorganizáciou na súčasných 18
miliónov eur. Novými akcionármi
firmy okrem pôvodnej investičnej
skupiny CTY Group sa stali napríklad spoločnosti Cauti, C.B.Sped,
Pro Enamo Servis, košická Lamet
z portfólia rodiny Juraja Kamarása, CTY Komořanská zo skupiny
CTY Group, ZK-Termochem, Vítkovice Power Engineering a Proficolor slovenského podnikateľa
Jozefa Jakubjaka.
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