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Skupina Arca Capital kúpila podiel v spoločnosti European Metal Holdings,
ktorá plánuje prostredníctvom svojej dcérskej firmy Geomet ťažbu lítia na
Cínovci. Zámerom Arcy je z pozície akcionára dohliadať nad realizáciou celého
projektu a zabrániť neoprávneným odvodom ziskov a neštandardným
finančným operáciám, ako k tomu dochádzalo v OKD
Skupina Arca Capital kúpila podiel v spoločnosti European Metal Holdings, ktorá plánuje
prostredníctvom svojej dcérskej firmy Geomet ťažbu lítia na Cínovci. Zámerom Arcy je z pozície
akcionára dohliadať na realizáciu celého projektu a zabrániť neoprávnenému odvádzaniu ziskov
a neštandardným finančným operáciám, ako k tomu dochádzalo v prípade OKD. Pavol Krúpa,
spolumajiteľ skupiny, považuje plán ťažby lítia spoločnosťou EMH za reálne uskutočniteľný projekt.
Spoločnosti, ktoré sú prepojené s týmto projektom, Cadence Minerals Plc a Bacanora Minerals Ltd,
sú firmy podnikajúce v obore. Arca chce zo svojej pozície aktivistického investora zodpovedne
dohliadať na management oboch firiem tak, aby nedochádzalo k neštandardným finančným
operáciám a neoprávneným odvodom ziskov do zahraničia na úkor českého štátu. Svoj podiel
plánuje Arca ďalej navyšovať.
Skupina Arca Capital svojou dlhodobou intenzívnou činnosťou dokázala, že disponuje potrebným
know how ku kontrole štandardného hospodárenia firiem. Nie len v prípade kauzy OKD a Agrobanka
skupina Arca presne popísala, akými spôsobmi boli tieto spoločnosti tunelované, a uskutočnila všetky
dostupné kroky k náprave situácie a dosiahnutí navrátenia neoprávnene vyvedených miliárd korún
naspäť. V prípade dodržania princípov starostlivosti riadneho hospodára môže byť podľa Arcy projekt
ťažby lítia profitabilná a výhodná tak pre spoločnosť EMH, tak pre český štát. Je potrebné celý proces
ustrážiť od samotného začiatku tak, aby nedošlo k rovnakému vyvádzaniu financií ako napríklad v
prípade OKD.
Arca chce k svojej investícii v spoločnosti EMH pristupovať rovnako zodpovedne a plniť úlohu
"strážneho psa" - teda chce zo svojej pozície transparentného investora dohliadať nad správnym
fungovaním spoločnosti tak, aby nedochádzalo k neštandardným finančným operáciám a
neoprávnenému vyvádzaniu ziskov do zahraničia na úkor českého štátu. Arca bude mať záujem sa
aktívne podieľať na realizácii projektu, prípadne aj participovať na financovaní projektu - napríklad
prostredníctvom úpisu nových akcií.
Arca bude vyvíjať snahu, aby boli naplnené deklarácie stanové v memorande, ktoré bolo podpísané
medzi rezortom priemyslu a obchodu a austrálskou firmou EMH. Tým by sa mala zabezpečiť
dostatočná participácia českého štátu a naplnenie projektu by mohlo priniesť benefity v podobe
nových pracovných miest, využitie moderných technológií pri spracovaní tejto suroviny aj daňové
výnosy pre štát. Podľa Arky je zásadné projekt uskutočniť čo najskôr, pretože jeden z hlavných
akcionárov spoločnosti EMH, spoločnosť Bacanora Minerals Ltd, plánuje realizáciu podobného
projektu tiež v susednej lokalite (Nemecko), preto tu hrozí reálne riziko, že plány stanovené v
Memorande budú zrealizované skôr v Nemecku na úkor českého projektu.
O spoločnosti Arca Capital:
Arca Capital je súkromná integrovaná investičná skupina so silnou stredoeurópskou pôsobnosťou. Arca Capital sa zameriava
na rozvoj ako svojich private equity aktivít (investične zameraných na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovan ých
aktivít (zameraných na budovanie a správu fondových štruktúr so zameraním na energetiku a reality a ďalšie odbory vo
finančných službách). Dynamický rast zameraný na kvalitu a udržateľný výnos sa prejavil v náraste aktív skupiny, ktorých
objem presiahol 1,4 miliardy EUR.
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