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Založenie družstva pomôže ku kúpe DPL
Vlani vstúpila na náš trh
spoločnosť Agrárna finančná, a.s. Na jej pozadí stojí viac ako dvadsať slovenských investorov, ktorým
sa už počas polročného
pôsobenia podarilo ovládnuť trh s DPL. Viac
o plánoch do budúcna prezrádza JUDr. Ivan Heger,
predseda predstavenstva
Agrárna finančná a.s.

Počas Vášho krátkeho pôsobenia na trhu ste nakúpili
stovky tisíc DPL. Aké sú Vaše
ďalšie plány?
„Na slovenský trh sme
vstúpili s cieľom investovať
do družstevných podielnických listov (DPL). Investície
do DPL sú našim primárnym
záujmom, musím však zdôrazniť, že investície do DPL
sú výhodné pre všetky strany.
Poľnohospodárske družstvo
(PD) stabilizuje svoju vlastnícku štruktúru a získa investora, ktorý následne môže
pomôcť PD ﬁnancovať rozvojové projekty a vlastníci DPL
dostanú vyplatenú rozumnú cenu za svoje DPL. Z dlhodobého hľadiska nám ide o
zvýšenie konkurencieschopnosti družstva, jeho prosperitu a udržateľný rozvoj družstva do ktorého investujeme,
pričom manažérom poľnohospodárskych družstiev ponúkame vedomosti z oblasti
práva a investovania, oni zas

disponujú znalosťami z oblasti agrárneho odvetvia.“

Družstevníkov trápi najmä otázka, ako naloží Fond
národného majetku (FNM)
s DPL, ktoré má vo vlastníctve. Plánujete sa vybrať aj
touto cestou alebo zostanete len u kúpy DPL od podielnikov?
„Agrárna ﬁnančná, a.s. má
ambíciu stať sa najväčším investorom do DPL na Slovensku a preto má záujem o odkúpenie DPL aj od FNM. Nakoľko vnímame obavu manažmentu družstiev, ktorých
DPL boli prevedené na FNM,
pripravujeme projekt so širšou platformou, ktorý predstavíme verejnosti v septembri. Našim cieľom je vytvoriť subjekt – družstvo, ktoré by bolo otvorené pre všetky PD, ktorých DPL sú v majetku FNM. Bude teda na
manažmente
jednotlivých
družstiev, či sa budú len
prizerať alebo situáciu začnú spolu s nami aktívne
riešiť.“

Predpokladáte, že FNM
bude DPL-ky predávať?
„Je znepokojujúce a netransparentné, ak štát vďaka nevedomosti ľudí o hodnote DPL pomaly a potichu
nadobudol nemalú účasť v
súkromných
družstvách.
Svoj diel viny na tomto sta-

Kalendár podujatí
Organizujete
seminár,
predvádzanie,
konferenciu, deň poľa, veľtrh, výstavu, aukciu plemenných
zvierat či podobné podujatie? Ak áno, oznámte to
poľnohospodárskej verejnosti aj v našom Kalendári
podujatí.
Oznam s udaním dátumu, času, miesta konania
podujatia a s kontaktom
zasielajte poštou na adresu: Proﬁ Press, s. r. o., Štúrova 22, 949 01 Nitra; alebo na e-mailovú adresu:
podujatia@profipress.sk.
Pre rýchle sprostredkovanie
informácií využite webovú
stránku www.rno.sk a svoj
oznam nahrajte priamo do
kalendára podujatí.
 12.07. - 15.07.

Výstava kvetov. Usporiadateľ: Výstaviště Lysá nad
Labem, spol. s r.o., Masarykova 1727, Lysá nad Labem.
Miesto konania: Výstavisko Lysá nad Labem. E-mail:
vll@vll.cz
 9. 8.

Deň pola Europlant Slovensko (ÚKSÚP Spišská
Belá), usporiadateľ: EUROPLANT Poprad
 23. 8. – 26. 8.

AGROKOMPLEX – 39.
Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh, Národná výsta-

ny a svojich podielnikov udržiaval v nevedomosti o právach podielnikov a hodnote
ich DPL. A ak ich aj informoval, tak v intenciách , že DPL
nemajú hodnotu, respektíve
majú minimálnu hodnotu.
Až vďaka našej činnosti, tým
že sme vytvorili trh s DPL, ľudia zistili aké je reálna trhová
hodnota DPL.“

va hospodárskych zvierat,
Obnoviteľné zdroje energie
(Výstavisko Nitra), usporiadateľ: AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny
podnik
 30. 8. – 4. 9.

Výstava Země živitelka,
výstava Ekostyl a Medzinárodná výstava Družstevnictva (Výstavisko České Budějovice), usporiadateľ: Výstavisko České Budějovice, a.s.
 6. 9.

Deň poľa (Abrahám),
usporiadateľ: Syngenta Slovakia, s.r.o.,
 6. 9.

Národná výstava Den českého strakatého skotu (Radešínská Svratka), usporiadateľ: Svaz chovatelů českého strakatého skotu
 19. - 20. 9.

Deň záhradnej a komunálnej techniky (Havlíčkův
Brod, medzinárodné letisko
Horní Papšíkov, Česká republika), usporiadateľ: Proﬁ Press, s.r.o.
 20. – 23. 9.

Victoria Regia 2012 –
19.národná súťaž vo viazaní
a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou (Piešťany), usporiadateľ: Stredná
odborná škola záhradnícka
Piešťany.

Ako vnímate vaše postavenie na trhu z pohľadu konkurencie? Ste pre manažérov družstiev dostatočne stabilným a silným partnerom?
JUDr. Ivan
Finančná a.s.

Heger,

predseda

predstavenstva

Agrárna
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ve však nesie aj manažment
družstiev. Pokiaľ išlo FNM o
to, aby vlastníci „bezcenných
cenných papierov“ nemuseli
platiť za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných
papierov SR, a.s. (CDCP), nezvolil podľa mňa najvhodnejšie riešenie. Verím, že štát nemal záujem o získanie majetkovej pozície v družstvách a
preto predaj DPL sa mi zdá
ako logické a nevyhnutné riešenie. Keď FNM vypisoval tender na pohľadávky, zatiaľ sa
správal vždy trhovo. Predpokladám, že sa zachová rovnako aj v tomto prípade a preto budeme iniciovať procesy
aby došlo k transparentné-

mu predaju DPL vo vlastníctve FNM. “

Ste investorom, ktorý
dnes môže proﬁtovať z toho,
že na trhu s DPL bolo dvadsať rokov ticho. Ako vnímate
dianie okolo DPL?
„Situáciu, ktorá vznikla nepovažujeme za správnu
a korektnú. Na jednej strane to bol štát, ktorý spravil
z takmer 1,5 milióna ľudí investorov bez toho, aby ich informoval o tom, čo sú cenné
papiere, ako s nimi nakladať,
kde si môže vlastník DPL zistiť, aká je hodnota jeho DPL a
pod.. Na druhej strane bol aj
manažment družstiev pasív-

„Agrárna ﬁnančná, a.s. je
najväčším súkromným investorom do DPL, ktorý pôsobí celoslovensky a má na
trhu dominantné postavenie. Na trhu existuje niekoľko subjektov, ktoré sa venujú výkupu DPL, ich pôsobenie je však viac menej regionálne. My máme záujem
ako kapitálovo tak aj odborne pomôcť družstvám k ich
efektívnejšiemu fungovaniu.
Keďže za dvadsať rokov žiaden súkromný investor takto
celoslovensky nemal záujem
o investovanie do DPL, je pochopiteľné, že časť predsedov
družstiev pristupuje k našim
aktivitám ešte s obavou. Tieto obavy sú však neopodstatnené, pretože my naše ciele dosiahneme len vtedy, keď
družstvo do ktorého sme investovali, bude prosperovať

a dosahovať zisk. Predpokladám, že manažment družstiev má rovnaký záujem a
preto aj tí pasívnejší predsedovia družstiev časom zistia,
že obaja ťaháme za rovnaký
koniec lana.“

Na záver by sme si mohli
vysvetliť otázku, s ktorou sa
na nás obracajú čitatelia od
počiatku vášho vzniku. Existuje spojitosť medzi banskobystrickou spoločnosťou Agrárna ﬁnančná a.s. a košickou spoločnosťou LawFarm,
s.r.o.?
„Nie, medzi nami spojitosť
nie je. Naša spoločnosť je samostatná investičná spoločnosť a nie sme ani ﬁnančne a
ani personálne prepojený so
žiadnou ﬁnančnou, či poradenskou skupinou pôsobiacou na tomto trhu.“

Prezraďte, kto teda stojí na pozadí Agrárnej Finančnej, a. s.?
„Ako som už uviedol, akcionári spoločnosti sú súkromní slovenskí investori, akcionársku štruktúru nemám zákonné oprávnenie zverejňovať, ale môžem Vám prezradiť, že jedným z investorov
je aj osoba, ktorá je poľnohospodárskej verejnosti dobre známa, v agrosektore pôsobí dlhé roky a pôsobila aj
v profesných združeniach.“
KRISTÝNA ŠMEHÝLOVÁ

Žatva otrasie aj stabilnými základmi
Uplynulý štvrtok sa v
nitrianskom Agroinštitúte
konalo IX. Valné
zhromaždenie Združenia
pestovateľov obilnín.
Najdiskutovanejšou
témou bola práve sa
začínajúca žatva.
Predikcie úrod obilia
hovoria o tridsať
percentnom poklese.
Podľa roľníkov, žatva
otrasie v základoch aj tie
najstabilnejšie družstvá.

Katastrofálny
scenár
tohtoročnej žatvy predniesol
počas Valného zhromaždenia Ing. Roman Hašana,PhD.
z Centra výskumu rastlinnej
výroby v Piešťanoch. „Tohtoročná úroda pšenice sa odhaduje o tridsať percent nižšia v porovnaní s vlaňajškom
a o dvadsaťpäť percent nižšia v porovnaní s desať ročným priemerom,“ uviedol .
Ďalej doplnil, že celoslovenský priemer hektárovej úro-

dy by mal byť asi len 3,17
t.ha-1, pričom kvantitatívny ukazovateľ určujúci výšku úrody, hmotnosť tisíc zŕn
(HTZ) odhaduje na 38 gramov. Aj keď vo svojich odhadoch prepočítal výšku úrody aj na vyššiu HTZ, v skutočnosti jej zvýšenie nepredpokladá vzhľadom na to, v
akom stave sa nachádzajú
porasty (Tab1).
Rovnako zlá je aj situácia
v produkcii jačmeňa. „Podobne ako u pšenice, úrodu
v tomto roku očakávame nižšiu o tridsať dva percent a v
porovnaní s desať ročným
priemerom nižšiu o dvadsať
päť percent,“ približuje R.
Hašana situáciu. Dopĺňa, že
HTZ jačmeňa odhaduje na 35
až 37 gramov (Tab2). „Vysoké teploty a nedostatok zrážok v období nalievania zrna
spôsobili, že zrná sú menšie.
Optimálna teplota je 15 až 20
oC, už pri teplote 20 až 22 oC
sa tvorba zrna zhoršuje. Pri

Tab1: Prognóza úrody pšenica ozimná.
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Čo budeme žať

Ivan Oravec, predseda PD
Devio Nové Sady komentuje žatvu ozimín ako katastrofálnu. Ako ďalej uviedol, nech sa ktokoľvek a akokoľvek tvári silný a stabilný,
tohtoročná žatva otrasie v základoch aj tými najstabilnejšími hráčmi na trhu.„Na našom podniku očakávam výpadok tržieb vo výške1,5 milióna eur,“ hovorí a pokraču-

je: „A to ešte neviem, ako dopadne zber slnečnice, repy a
kukurice. Pred sebou máme
ďalšie tropické horúčavy a
budeme vidieť, ako sa podpíšu na úrode týchto plodín,“ vyslovuje obavy predseda družstva. Podľa jeho slov,
v Nových Sadoch je sucho historicky storočné. Od augusta
minulého roka až ku dnešnému dňu napršalo len 191 milimetrov, čo nie je ani polovica normálu. Našťastie, nejde o celoslovenské sucho, ale
lokálne.
„Pre roľníkov to je veľký
úder pod pás,“ hovorí a na
záver vyjadruje poľutovanie
nad situáciou, ktorá sa v oblasti tohtoročnej žatvy odohráva. „V tomto momente
hovoria viacej o negatívnom
dopade média ako samotní
poľnohospodári a ministerstvo,“ naznačuje, že situáciu
je potrebné riešiť na úrovni
štátnych orgánov.
(sme)

Tab2: Prognóza úrody - jačmeň jarný.
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teplotách nad tridsať stupňov dochádza k zahoreniu
zrna – redukcii HTZ,“ odôvodňuje R. Hašana nízke odhady tohtoročnej úrody
V závere svojho vystúpenia
predniesol optimistickejšiu
prognózu Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany
pôdy. Ten predikuje hektárovú výšku úrod jačmeňa jarného na úrovni3,42 ton , pšenice ozimnej 4,1 tony a repky
2,14 ton.
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