Arca Capital vstupuje do slovenského dřevokombinátu BUKÓZA
Tisková zpráva – 20. září 2019 – Praha
Finanční skupina Arca Capital investičně vstupuje do skupiny společností BUKOZA HOLDING
provozujících dřevokombinát ve Vranově nad Ťoplou na východě Slovenska. „Ve
dřevozpracujícím průmyslu se pohybujeme již delší dobu. Současná akvizice je logickým
vyústěním našich aktivit. Přicházíme do silné a zdravé společnosti, do které chceme dále
dlouhodobě investovat a rozšiřovat výrobní portfolio,“ vysvětluje důvod akvizice předseda
představenstva Arca Capital Rastislav Velič.
Vyjednávání o finančním vstupu trvala několik měsíců. V současnosti Arca Capital kupuje 100%
podílu v nejdůležitější části kombinátu společnosti BUKOCEL a.s. provozující výrobu základní
celulózy. „Se současným majitelem panem Ďurianem jsme již dohodnutí. V nejbližší době
požádáme o schválení obchodu Protimonopolní úřad,“ říká předseda představenstva Arca
Capital Rastislav Velič. Dosavadní majitel Ján Ďurian zůstává nadále prezidentem BUKOCELu a
bude novým majitelům s řízením manažersky pomáhat. „Akvizice nám dává smysl i kvůli
synergiím s našimi dvěma elektrárnami na dřevní odpad v Bardějově a Topoľčanech a také kvůli
synergiím se společností Topholz, která se zabývá výrobou dílů pro nábytkáře, podlaháře a
vyrábí také energetické pelety,“ vysvětluje investiční ředitel Arca Capital Matej Danóci.
V plánu nového majitele je modernizace technologií ve výši desítek milionů EUR a zvýšení
produkce základní celulózy ze současných 180 tisíc tun na zhruba 220 tisíc tun ročně. Vedle
toho se hodlá Arca Capital vrátit k pilařskému zpracování kvalitnějšího listnatého dřeva na
polotovary pro nábytkáře. Do nové pily, která by měla ročně zpracovat 50 tisíc tun dřeva, jsou
majitelé připraveni investovat zhruba 10 milionů EUR. „Chceme využíti polohu dřevokombinátu
uprostřed východoslovenských bukových lesů. To, že máme surovinu na dosah ruky, je naše velká
výhoda,“ doplňuje Matej Danóci. Společnosti BUKOCEL zaznamenala loni nejlepší rok ve své
historii. Tržby zvýšila z 83 na 101 milionů EUR. Zisk meziročně zvýšila čtyřnásobně na 13,1
milionu EUR.
Arca Capital se zároveň stává klíčovým partnerem v realizaci nového papírenského projektu
přímo v areálu holdingu BUKOZA. Rozestavěná je tam zcela nová linka na výrobu obalového
papíru v hodnotě více jak 100 milionů EUR. Dosavadní majitel Ján Ďurian je připraven v tomto
projektu prodat investorovi až 50 % podílu. Arca Capital bude mít právě hledání investora na
starosti. „Skutečně tady vytváříme dlouhodobé partnerství, jehož cílem je rozvoj všech částí
holdingu. Ve vztahu ke strategickému partnerství v oblasti obalového papíru už máme
vytipovaného investora, se kterým máme z našich dřívějších obchodů dobré zkušenosti,“

upřesnil investiční ředitel Arca Capital Matej Danóci. Nová výroba obalového papíru má
generovat roční tržby kolem 150 milionů EUR. Stavba začala loni a hotová má být na konci roku
2019. Výrobna bude produkovat zhruba 140 tisíc tun obalového papíru ročně a nově zaměstná
130 lidí. Obaly jsou na Slovensku současně s grafickým a hygienickým papírem nejrychleji
rostoucí segment papírenského byznysu.
Oba účastníci akvizice se dohodli, že hodnotu akvizice nebudou zveřejňovat. Vranovská
BUKOZA zaměstnává při výrobě základní celulózy a dalších činnostech více jak tisícovku lidí a
patří k největším zaměstnavatelům v Prešovském kraji. Loni holding zpracoval celkem 670 tisíc
kubíků dřeva.
https://twitter.com/ArcaCapital/status/1173507304278364160

O společnosti Arca Capital:
Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působností, která
na trhu působí již téměř 20 let. Vedle neustálého rozvoje private equity aktivit z oblasti energetiky,
potravinářství, retailové sítě nebo realit se skupina věnuje správě fondů kvalifikovaných investorů
a dalším finančním službám. Cílem skupiny je vytvoření obsáhlé sítě aktivit, které se ekonomicky
propojují a vzájemně posilují. Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil
v nárůstu aktiv skupiny, je přibližně 2,3 miliardy EUR.

