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Museli jsme po pěti
letech nepatrně
přitlačit. Rostou
ceny nájmů i práce,
už není možné za ty
ceny prodávat.
Přemysl Bača
majitel plantáže kavkazských jedlí
a smrků pichlavých ke zdražení
vánočních stromků

■ BANKOVNICTVÍ

Italská UniCredit zruší
8000 pracovních míst
Největší italská banka UniCredit zruší
v příštích třech letech 8000 ze součas-
ných 85 tisíc pracovních míst v Itálii,
Rakousku a Německu a chystá se uzavřít
500 poboček. Společnost, která působí
také v Česku, chce zvýšit zisk i dividendu
a zpětně odkoupit své akcie. Banka své
plány, díky nimž hodlá ušetřit miliardu eur
(25,6 miliardy Kč), představila v Miláně.
O práci přijde podle agentury APA 12 pro-
cent personálu v dotčených zemích.

■ STROJÍRENSTVÍ

Strojírenství příští rok asi
klesne o dvě procenta
České strojírenství příští rok meziročně
klesne o dvě procenta, v roce 2021 se
pokles zpomalí na 0,7 procenta. Tržby se
v příštím roce sníží o procento. Průměrná
doba, na kterou mají strojírenské firmy
zakázky, klesla během posledního půlroku
o tři měsíce na sedm měsíců, vyplývá to
z průzkumu společnosti CEEC Research
mezi stovkou strojírenských firem v Čes-
ku. Téměř polovina firem se v příštím roce
připravuje na snížení zisku.

■ Z TWITTERU

Listopadový výsledek hospodaření státu
dopadl varovným deficitem 38,6 mld.
Kč. Největším strašákem je ovšem to, že
se konzistentně nedaří plnit plánované
příjmy. Ve výběru daní oproti plánu chybí
desítky miliard a v prosinci se to těžko
dožene.

@HradilVit
Vít Hradil, makroekonomický analytik v Raiffeisenbank.

■ PŮJČKY

Počet nesplácených
dluhů v Česku klesá
České domácnosti se více zadlužují
a přitom se neustále snižuje počet těch,
které nesplácejí. Trend zlepšující se
platební morálky mají také pohledávky
pojišťoven, operátorů nebo dodavatelů
energií, vyplývá ze statistiky inkasní
agentury M.B.A. Finance. Existuje ale
skupina dlužníků, kteří neplatí progra-
mově a všemožně se snaží, aby se jejich
dluhy promlčely, dodala agentura.

Briefing

Chrenkova Moravia Steel posiluje v železničním
byznysu. Koupila výrobce podvozků ve Studénce

Největší českáhutní skupina
Moravia Steel podnikatele
Tomáše Chrenka posiluje.
Od hutní prvovýroby se

posouvá k výrobkům s vyšší mar-
ží. Od investiční společnosti Jet
Investment Igora Faita koupila vý-
znamného evropského dodavatele
železničníchpodvozkůMSVMetal
Studénka.
Kupní cenu ani jedna ze stran

nekomentovala. Při podobných
obchodech ale obvykle dosahuje
několikanásobku provozního zis-
kuEBITDA,kterýbylza letošní rok
necelých 200milionů korun.
Součástí obchodu je i předloni

převzatá polská kovárna Kuźnia
OstrówWielkopolskiveVratislavi.
Společné tržbyoboupodniků jsou
kolem 1,2miliardy korun.
„Odnašehovstupujsmezdvojná-

sobili zisk a tržby skupiny. Ze spo-
lečnosti v insolvenci se stala jed-
ničkana trhuvýkovkůapodsestav
pro železnici v Evropě,“ řeklMarek
Malík, partner Jet Investment. Ta
mělapodnikvdrženísedmlet.Kro-
mě prodejní ceny získali dosavad-
ní majitelé z firmy také dividendy
vevýšiněkolika setmilionůkorun.

Konsolidace trhu
TřineckéželezárnydoslezskéStu-
dénkydlouhodobědodávalyocelo-
vépolotovary,aťužšlootyče,beze-
švé trubky nebo plochou ocel. Pro
Třinecneníneznámýaniželezniční
byznys,protože je jedinýmčeským
dodavatelem kolejnic, jichž ročně
vyrobí 300 tisíc tun. V tomto zis-
kovém segmentu má významnou
pozici na trhu v celé Evropě.
Podle předsedy představenstva

MoraviaSteelPetraPopelářejekou-
pěsoučástídlouhodobéstrategie.V
rámciní se třineckýdodavatel hut-
ních materiálů posouvá k výrobě
konečnýchvýrobkůzoceli. Podob-
nou akvizicí do firem, které přiná-
šejí z hutní výroby větší zisk, bylo
loňské převzetí výrobce kompo-
nentů pro větrné elektrárny Brück
AM Zámrsk (nyní Bohemia Rings)
v Pardubickém kraji. Před dvěma
letyzvýšilaMoraviaSteelna66pro-

cent i svůj podíl ve významné ko-
várně VIVA ve Zlíně. Také část její
produkce je určena pro železnici.
NovýmajitelStudénkyjevČesku

spolu sostravskouLibertySteel je-
diný, kdoumívyrobit surovouocel
ve vysokých pecích a má vlastní
ocelárnu. Do Moravia Steel, která
je s tržbami přes 60 miliard korun
jedním z největších tuzemských
průmyslových podniků, zároveň
patřídesítkydalšíchhutníchfirem.
JenveStudéncesekaždýrokvy-

ková12tisíc tunvýkovků.Kapacita

celé skupiny včetněPolska je 16 ti-
síc tun. Kromě Českých drah jsou
zákazníky další národní železnič-
ní dopravci zNěmecka, Švýcarska,
Polska nebo Francie.
Hlavní železniční větev výro-

by tvoří kolem 80 procent tržeb.
Podnik dělá rovněž výkovky pro
zemědělství, stavebnictví a těžeb-
ní průmysl.
Ve Studénce těží z růstu želez-

niční dopravy, kterámá jako eko-
logický způsob dopravy podporu
z EU. To znamená miliardy eur

ročně na nové tratě a jejich mo-
dernizaci.
„Díky tomu je potřeba i více že-

lezničníchvozůamodernizacestá-
vajících vozů. Zvýšená poptávka,
včetněnákladnídopravy, je skvělý
předpokladkdalšímurůstuodvět-
ví,“ řekla Marie Vopálenská, ředi-
telka Asociace podniků českého
železničního průmyslu.

Čtvrtý Faitův prodej
Pro fond Jet Investment jde už
očtvrtýpodobnýprodej zaposled-

Petr Zenkner
petr.zenkner@economia.cz

Dodavatel
pro železnici
Ve slezské
Studénce
se vyrábí
významná část
podvozků pod
železniční vozy
v Evropě.
Foto: ČTK

1,2
mld.
korun jsou
společné
tržby českého
podniku
MSV Metal
Studénka
a polského
Kuźnia Ostrów
Wielkopolski,
které koupil
hutní koncern
Moravia Steel.

MSVMETAL STUDÉNKA

Výrobce železničních podvoz-
ků je jedním z pokračovatelů
více než stoleté tradice výroby
železniční techniky ve Stu-
dénce (původně Staudinger
Waggonfabrik). Do rukou Jet
Investment se dostala v draž-
bě, protože pod rumunským
majitelem International Railway
Systems se v roce 2011 dostala
do insolvence.

Jet Investment
Private equity fond brněnského
finančníka Igora Faita. Investuje
často do středně velkých prů-
myslových firem v problémech.
Fond Jet 1 vybral od investorů
přes tři miliardy korun. Letos
prodal třeba výrobce dílů Benet
Automotive z Mladé Boleslavi.

Moravia Steel
Největší česká hutní skupina
s obratem přes 60 miliard
korun. Zahrnuje několik desítek
podniků. Její největší součástí
jsou Třinecké železárny. Ty
měly při tržbách 40 miliard
korun v minulém roce čistý zisk
3,3 miliardy.

ní dva roky. Naposledy letos v létě
prodal výrobceautodílůBenetAu-
tomotive zMladéBoleslavi. Zhod-
notit všechny podniky, do nichž
do roku 2017 investovala více než
tři miliardy korun, chce Igor Fait
do konce roku 2022.
Vůbecprvnífirmou, kterou jeho

fondprodal,byla loniv létěnejvětší
českápilaLess&Timber, jižkoupila
ostravská investiční skupina Pro-
sperita. Faitův fond ji prodal s více
než šestinásobným zhodnocením
odhadem zamiliardu korun.

OZNÁMENÍ O PŘEVODU POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
SPOlEČNOST AXA COrPOrATE SOlUTIONS ASSUrANCE

a
Xl INSUrANCE COMPANY SE

TÍMTO OZNAMUJÍ, ŽE společnost AXA Corporate Solutions Assurance (dále „ACS“) a společnost
XL Insurance Company SE (dále„XlICSE“) se dohodly na návrhu podmínek fúze, podle nichž společnost
ACS hodlá v souladu s článkem L 236-25 a násl. a článkem R 236-13 a násl. francouzského obchodního
zákoníku a dalšími ustanoveními francouzského obchodního zákoníku a irských předpisů o přeshraničních
fúzích v rámci Evropských společenství z roku 2008, v platném znění, sloučit veškerou svoji
podnikatelskou činnost se společností XLICSE (dále „fúze“). XLICSE je pojišťovna se sídlem v Irsku
podléhající dohledu irské centrální banky. Společnosti ACS a XLICSE jsou členy skupiny AXA. Po fúzi
společnost ACS přestane existovat a její podnikatelskou činnost bude nadále vykonávat společnost
XLICSE.
Fúze by měla být dokončena k 31. prosinci 2019 („datumúčinnosti“). Fúzí dojde k převedení veškerých
pojišťovacích a zajišťovacích činností prováděných/uskutečňovaných společností ACS na společnost
XLICSE. Fúze již byla schválena francouzským orgánem dohledu nad finančními trhy Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution a podléhá ještě schválení irským regulátorem, kterým je irská centrální
banka. Fúze rovněž podléhá schválení irským vrchním soudem Irish High Court.
V případě veškerých pojistných smluv uzavřených se společností ACS podle právních předpisů České
republiky mají pojistníci právo vypovědět pojistnou smlouvu písemně u společnosti XLICSE do jednoho
měsíce od data tohoto oznámení.
S případnými dotazy můžete kontaktovat společnost ACS poštou na adrese sídla, 61 rue Mstislav
Rostropovitch, 75832 Paris Cedex 17, Francie (à l’attention de Direction Juridique; k rukám právního
oddělení), nebo e-mailem na EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com nebo společnost XLICSE, na adrese
sídla XL House, 8 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irsko (attention of Legal Department; k rukám právního
oddělení), nebo e-mailem na EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com.
Další informace o fúzi a informace o případných změnách nebo aktualizacích souvisejících s fúzí najdete
na webu: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/.
Datum: 4. prosince 2019 HN057135

OZNÁMENÍ O PŘEVODU POJIŠŤOVACÍ ČINNOSTI
SPOlEČNOST AXA ART VERSICHERUNG AG

A
Xl INSURANCE COMPANY SE

TÍMTO OZNAMUJÍ, ŽE společnost AXA ARTVersicherung AG (dále„AXA ART“) a společnost XL Insurance
Company SE (dále „XlICSE“) se dohodly na návrhu podmínek fúze, podle nichž společnost AXA ART
hodlá v souladu s německým zákonemo přeměně obchodní společností (Umwandlungsgesetz) a irskými
předpisy o přeshraničních fúzích v rámci Evropských společenství z roku 2008, v platném znění, sloučit
veškerou svoji podnikatelskou činnost se společností XLICSE (dále„fúze“). XLICSE je pojišťovna se sídlem
v Irsku podléhající dohledu irské centrální banky. Společnosti AXA ART a XLICSE jsou členy skupiny AXA.
Po fúzi společnost AXA ART přestane existovat a její podnikatelskou činnost bude nadále vykonávat
společnost XLICSE.
Fúze byměla být dokončena k 31. prosinci 2019 („datumúčinnosti“). Fúzí dojde k převedení veškerých
pojišťovacích a zajišťovacích činností prováděných/uskutečňovaných společností AXA ART na společnost
XLICSE. Fúze již byla schválena německým orgánem dohledu nad finančními trhy Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht a podléhá ještě schválení irským regulátorem, kterým je irská centrální
banka. Fúze rovněž podléhá schválení irským vrchním soudem Irish High Court.
V případě veškerých pojistných smluv uzavřených se společností AXA ART podle právních předpisů České
republiky mají pojistníci právo vypovědět pojistnou smlouvu písemně u společnosti XLICSE do jednoho
měsíce od data tohoto oznámení.
S případnými dotazy můžete kontaktovat společnost AXA ART poštou na adrese sídla, AXA ART
Versicherung AG, Bereich RECHT (c/o AXA Konzern AG), Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln, Německo, nebo
e-mailemna info@axa-art.comnebo společnost XLICSE na adrese sídla, XL House, 8 St. Stephen's Green,
Dublin 2, Irsko (attention of Legal Department; k rukám právního oddělení), nebo e-mailem na
info@axa-art.com.
Další informace o fúzi a informace o případných změnách nebo aktualizacích souvisejících s fúzí najdete
na webu společnosti AXA: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/.
Datum: 4. prosince 2019 HN057136
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