Praha, 3.novembra 2017

Arca Investments uspela v súdnom konaní vo veci účinnosti prevodu majetku
Vodného hospodárstva
Arca Investments (Arca) v marci 2015 využila investičnú príležitosť a kúpila od spoločnosti TP 2
komplex Vodného hospodárstva, ktorý bol súčasťou mini oceliarne SLOVAKIA STEEL MILLS (SSM).
Spoločnosť TP 2 nadobudla majetok Vodného hospodárstva v prvej polovici roka 2013 priamo od
SSM.
Konkurzný správca SSM účinnosť prevodu Vodného hospodárstva v marci 2015 napadol odporovacou
žalobou, ktorou žaloval jednak spoločnosť TP 2 ako pôvodného kupujúceho a jednak Arcu ako
súčasného vlastníka Vodného hospodárstva, pričom žalobou sa domáhal voči Arce k vydania
komplexu Vodného hospodárstva do konkurznej podstaty SSM.
Okresný súd Košice I koncom októbra 2017 svojim rozsudkom žalobu v celom jej rozsahu zamietol.
Advokátska kancelária VIVID LEGAL, ktorá zastupuje Arcu v predmetnom súdnom konaní, v tejto
súvislosti uviedla, že "Súd na základe našej argumentácie a predložených znaleckých posudkov dospel
k záveru o primeranosti kúpnych cien Vodného hospodárstva. Súd ďalej reflektoval aj na
argumentáciu, v zmysle ktorej bol predaj Vodného hospodárstva schválený Českou exportnou bankou
ako záložným veriteľom, ktorý by súhlasil s predajom zálohu iba za primeranú odplatu."

Arca uspela v súdnom konaní, v dôsledku čoho nie je povinná vydať majetok Vodného
hospodárstva v prospech konkurznej podstaty spoločnosti SSM.
V súčasnosti prebieha medzinárodný tender, v ktorom sa konkurzný správca SSM snaží predať časť
podniku SSM. Arca je pripravená s víťazom tendra rokovať o predaji, prípadne prenájme komplexu
Vodného hospodárstva.

O spoločnosti Arca Capital:
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