
Výzva k vyjádření zájmu o koupi většinového podílu a úvěrové expozice vůči 
finančním věřitelům ve společnosti Vipap Videm Krško d. d., Slovinsko

Vipap Videm Krško d.d. ("Vipap" nebo "Společnost") je renomovaným výrobcem novinového, publikačního a balicího 
papíru využívajícím při výrobě převážně sběrový papír. Široké portfolio klientů společnosti Vipap se skládá především 
z klientů v Itálii, Maďarsku, Rakousku a Německu, stejně jako v oblasti Jadranu, kde si Vipap drží vedoucí postavení 
na trhu. Vysoce integrovaná a flexibilní výroba Společnosti je prováděna v jediné lokalitě na Slovinsku s využitím tří 
papírenských strojů s certifikacemi FSC a Ecolabel. Roční kapacita výroby jednotlivých strojů se pohybuje v rozmezí 
od 65 do 71 tisíc tun. Vipap pro rok 2017 očekává tržby ve výši přibližně 90 milionů euro, přičemž prodej novinového 
papíru bude i nadále reprezentovat většinu výnosů Společnosti. Jako jediný výrobce novinového papíru působící 
v regionu Jihovýchodní Evropy a vlastnící loajální zákaznickou základnu, představuje Vipap zajímavou investiční 
příležitost pro akvizici dodavatele novinového a publikačního papíru s jedinečným postavením na trhu. Navíc má 
Společnost ve svém vlastnictví nevyužité plochy umožňující v budoucnu další rozšiřování výrobních kapacit nejen 
papírové, ale i další doplňkové výroby.

Ministerstvo financí České republiky (jakožto majoritní akcionář držící 96,5% podíl Společnosti) a finanční věřitelé 
Společnosti: 2 slovinské banky Nova KBM d.d. a NLB d.d., společnost TCK d.o.o. (slovinská dceřiná společnost firmy 
HETA Asset Resolution AG), a dvě české investiční vládní organizace (PRISKO a.s. a IMOB a.s.), všichni společně 
dále jako "Prodávající", kteří v nedávné době uzavřeli dohodu o společném prodeji a restrukturalizaci (dluhu) 
společnosti Vipap, teď zvažují společný prodej většinového podílu (96,5%) a půjček Společnosti. 

Společnost EY byla požádána, aby působila jako jediný finanční poradce Prodávajících. Pro jakékoliv doplňující 
informace týkající se výše uvedené transakce se prosím obraťte na pana Tilena Vahčiče (EY Svetovanje d.o.o., 
Dunajská cesta 111, 1000 Lublaň, Slovinsko), telefon: +386 1 583 1700, e-mail: tilen.Vahcic@si.ey.com, nebo na paní 
Nadu Simoneti (EY Svetovanje d.o.o., Dunajská cesta 111, 1000 Lublaň, Slovinsko), telefon: +386 1 583 1700, e-
mail: Nada.Simoneti@si.ey.com. Všechny dotazy týkající se potenciální akvizice společnosti Vipap budou řešeny 
výhradně a přímo zaměstnanci EY uvedenými výše. Za žádných okolností se nesmí potenciální investor nebo jeho 
poradci obrátit na kteréhokoli akcionáře, věřitele, zaměstnance, vedení Společnosti, zákazníky, konkurenty nebo jiné 
zainteresované subjekty, nebo poskytovat třetím stranám jakékoli informace o navrhované transakci, není-li to 
výslovně povoleno na základě smlouvy o mlčenlivosti podepsané jako potenciální investor.


