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Zobacz więcej na temat: zgoda zakład mechaniczny

Załodze świętochłowickiego zakładu
nie grozi już bezrobocie

Koniec problemów Zakładu Mechanicznego "Zgoda" w Świętochłowicach. Większościowy pakiet
udziałów tej firmy, kupił wczoraj Centrozap, który zobowiązał się między innymi do podwyższenia
kapitału spółki i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia. Świętochłowicki zakład zawdzięcza
byt Towarzystwu Finansowemu Silesia, które znalazło poważnego inwestora, a wcześniej, dzięki
pożyczkom, uratowało "Zgodę" od bankructwa.
Z problemami firma borykała się od lat. Ale prawdziwe nieszczęście przyszło na przełomie 2005 i
2006 roku. Pod naporem śniegu runął dach hali produkcyjnej. Wówczas świętochłowicki zakład
dostał pożyczkę od reprezentującego Skarb Państwa TF "Silesia". - Angażujemy się w
przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku. Nasze pożyczki są wyżej oprocentowane niż bankowe,
ale za to łatwiej dostępne nawet dla firm znajdujących się w trudnych sytuacjach. Podobnie było
ze "Zgodą" - mówi Jadwiga Dyktus, prezes Towarzystwa Finansowego "Silesia".
- W sumie pożyczyliśmy firmie grubo ponad 8 mln zł. Staliśmy się właścicielem 70,89 proc.
udziałów w kapitale zakładowym. Ale naszym głównym celem było znalezienie solidnego,
branżowego inwestora, który zagwarantuje "Zgodzie" dynamiczny rozwój, a jej załodze stałe
miejsca pracy - wyjaśnia Jan Korzeniec, członke Zarządu TFS.
Katowicki "Centrozap" należący do grupy "Famur" podwyższył kapitał spółki o 13 mln zł.
Dodatkowo zobowiązał się, że do końca roku podniesie go o kolejnych 7 mln zł. - Cieszymy się,
że dzięki naszemu zaangażowaniu ocalała "Zgoda". Udało się nam także wynegocjować
korzystne warunki dla pracowników firmy - zapewnia Jadwiga Dyktus.
(źródło:naszemiasto.pl)
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