Praha, 3. listopadu 2017

Arca Investments uspěla v soudním řízení ve věci účinnosti převodu majetku
Vodního hospodářství
Arca Investments (Arca) v březnu 2015 využila investiční příležitost a koupila od společnosti TP 2
komplex Vodního hospodářství, který byl součástí miniocelárny SLOVAKIA STEEL MILLS (SSM).
Společnost TP 2 nabyla majetek Vodního hospodářství v první polovině roku 2013 přímo od SSM.
Konkurzní správce SSM účinnost převodu Vodního hospodářství v březnu 2015 napadl odpůrčí
žalobou, kterou žaloval jednak společnost TP 2 jako původního kupujícího a jednak Arcu jako
současného vlastníka Vodního hospodářství, přičemž žalobou se domáhal vůči Arce k vydání
komplexu Vodního hospodářství do konkursní podstaty SSM.
Okresní soud Košice I koncem října 2017 svým rozsudkem žalobu v celém jejím rozsahu zamítl.
Advokátní kancelář VIVID LEGAL, která zastupuje Arcu v předmětném soudním řízení, v této
souvislosti uvedla, že „Soud na základě naší argumentace a předložených znaleckých posudků dospěl
k závěru o přiměřenosti kupních cen Vodního hospodářství. Soud dále přihlížel i argumentu, ve smyslu
kterého byl prodej Vodního hospodářství schválen Českou exportní bankou jako finanční institucí,
která by souhlasila s prodejem své zálohy pouze za přiměřenou odplatu.“
Arca uspěla v soudním řízení, v důsledku čehož není povinna vydat majetek Vodního hospodářství
ve prospěch konkursní podstaty společnosti SSM.
V současnosti probíhá mezinárodní tendr, ve kterém se konkurzní správce SSM snaží prodat část
podniku SSM. Arca je připravena s vítězem tendru jednat o prodeji, případně pronájmu komplexu
Vodního hospodářství.

O společnosti Arca Capital:
Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působno stí. Arca Capital se zaměřuje
na rozvoj jak svých private equity aktivit (investičně zaměřených na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovanýc h
aktivit (zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory
ve finančních službách). Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž
objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.
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