Praha, 3. novembra 2017

Arca bude pokračovať v snahe o dosiahnutie náhrady škody v prospech
nájomcov bytov voči OKD súdnou cestou a všetkými možnými zákonnými
spôsobmi
Spoločnosť ARC equity services a.s. (Predtým Arca Services a.s.) bola so svojím odvolaním
podaným na Vrchný súd v Olomouci proti uzneseniu vydanému vo veci insolvenčného návrhu na
spoločnosť RESIDOMO čiastočne úspešná. Na rozdiel od súdu prvého stupňa, Krajského súdu v
Ostrave, tu odvolací súd nezistil okolnosti pre uloženie pokuty a nesúhlasil s názorom krajského
súdu, že by išlo o zjavné zneužitie práv insolvenčného navrhovateľa na úkor dlžníka. ARC equity
services teda nie je povinná uhradiť žiadnou výšku poriadkovej pokuty. Hoci považuje Vrchný súd
insolvenčný návrh za zjavne bezdôvodný, čo odôvodňuje neosvedčením pohľadávok v zmysle
insolvenčného zákona a nemožnosťou vykonávať zo strany insolvenčného súdu rozsiahlejšie
dokazovania, ktoré by bolo potrebné na preukázanie porušenia prevenčnej a zakročovacej
povinnosti a úmyselného konania proti dobrým mravom, spoločnosť ARC equity services bude
naďalej postupovať všetkými dostupnými krokmi k dosiahnutiu náhrady spôsobenej škody. ARC
equity services využije podľa odporúčania Krajský súdu v Košiciach svoje plné právo na dosiahnutie
rozhodnutia o oprávnených pohľadávkach nájomníkov bytov OKD voči RESIDOMU prerokovaním
žaloby všeobecným súdom, prípadne realizáciou ďalších krokov.
Spoločnosť ARC equity services podala v záujme ochrany práv nájomníkov bytov OKD insolvenčný
návrh na súčasného majiteľa bytov OKD, spoločnosť RESIDOMO, dňa 28.4.2017. Nájomníci bytov OKD
disponujú voči spoločnosti RESIDOMO pohľadávkami, ktoré vznikli na základe záväzku privatizačnej
zmluvy o prednostnom práve nájomníkov na odkúpenie týchto bytov, ktorý nebol dodržaný.
Spoločnosť ARC equity services zastupuje nájomníkov pôvodných bytov OKD, ktorým vznikla
nedodržaním záväzkov stanovených v privatizačnej zmluve škoda vo výške desiatok miliárd korún,
dlhodobo. V súvislosti s privatizáciou majetkového podielu Českej republiky v spoločnosti OKD podala
okrem iného skupina Arca Capital dňa 30.6.2016 sťažnosť k Európskej komisii z dôvodu poskytnutia
nedovolenej verejnej podpory a bude naďalej podnikať akékoľvek dostupné právne kroky za účelom
dosiahnutia náhrady škody, ktorá bola spôsobená nielen nájomníkom bytov OKD, ale aj všetkým
daňovým poplatníkom SR.
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 (investičné zameraných na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovaných
aktivít (zameraných na budovanie a správu fondových štruktúr so zameraním na energetiku a reality a ďalšie obory
vo finančných službách). Dynamický rast zameraný na kvalitu a udržateľný výnos sa prejavil v náraste aktív skupiny, ich objem
presiahol 1,4 miliardy EUR.
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