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Využití technologií v průmyslu spojilo plány krizového manažera
Zdeňka Šmejkala s majitelem zbrojovky.
Miliardář René Holeček, který patřil mezi první privatizátory
Třineckých železáren, v posledních měsících spíše prodával, když
se například v minulém roce zbavil pětinového podílu v železničním
dopravci AWT. Letos v květnu ale udělal zajímavou investici.
Holečkova společnost European Holding Company (EHC) koupila
34 procent akcií firmy Moran Investment. Informaci o transakci

.

zveřejnila EHC ve své výroční zpráva za uplynulý rok.
Za firmou Moran Investment stojí známý krizový manažer Zdeněk
Šmejkal, který podle informací z obchodního rejstříku ještě na
začátku minulého roku firmu zcela ovládal. „Moran Investment
vlastní Knoflíkářský průmysl Žirovnice (KPŽ). Zaměřujeme se na
high-tech plasty pro automobilový průmysl,“ říká Šmejkal a dodává,
že KPŽ se soustředí na průmysl 4.0. To znamená uplatnění
technologií, jako je robotizace nebo například využití umělé
inteligence v průmyslu.

Právě v oblasti průmyslu 4.0 by firma měla spolupracovat s Českou
zbrojovkou. „Přišlo nám jako dobrý nápad, abychom spojili síly
v oblasti industry 4.0,“ uvádí Šmejkal ke vstupu Holečka do firmy.
Částku zaplacenou za podíl neuvedl.
Společnost KPŽ sice kontroluje Šmejkal, ale patří podle něho
„v principu do skupiny M. L. Moran“. Tu Šmejkal vlastní společně
s Václavem Novákem, s nímž se mimo jiné podílel na ozdravení
průmyslové skupiny Vítkovice na přelomu tisíciletí. „Jako skupina
máme tržby 2,5 miliardy a 300 milionů EBITDA (zisk před úroky,
daněmi a odpisy) ročně,“ dodává Šmejkal.
Miliardář Holeček pak vlastní zejména 90 procent akcií České
zbrojovky, zbylou desetinu kontrolují manažeři společnosti. Firmě
se v posledních letech daří.

V minulém roce dosáhla uherskobrodská společnost rekordního
zisku 625 milionů korun, což je nárůst téměř o 28 milionů korun
proti předchozímu roku. Výnosy zbrojovky pak dosáhly 4,5 miliardy
korun.
Kromě výrobce pistolí, pušek nebo například samopalů má EHC
ještě padesátiprocentní podíl ve firmě Keriani. V minulém roce
dosáhla Holečkova firma závratného výsledku, když čistý zisk byl
téměř 1,6 miliardy korun. O rok dříve to bylo „pouhých“ 93,5 milionu
korun.

