JŠK úspěšně zastupovala cresco&finance při prodeji
společností Krnovská škrobárna a Krnovský lihovar
strategickému investorovi
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JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství severomoravské
investiční společnosti cresco&finance a.s. v souvislosti s prodejem
společností Krnovská škrobárna spol. s r.o. a Krnovský lihovar spol.
s r. o. investiční skupině Reticulum Holding.

Krnovská společnost cresco&finance má bohaté zkušenosti s investičními a akvizičními projekty
v oblastech stavebnictví, nemovitostí a zemědělské a potravinářské produkce. Díky svým silným
regionálním kořenům rovněž podporuje řadu aktivit obcí a neziskových organizací v Moravskoslezském kraji.
Krnovská škrobárna je ryze česká společnost s více jak stoletou tradicí, která se zabývá
kompletním zpracováním pšenice. Je tvořena třemi samostatnými divizemi – škrobárna, mlýn a
silo. Mezi divizemi existuje výrobně-technologická provázanost, umožňující výrobu široké škály
produktů určených pro potravinářský i nepotravinářský průmysl. Vznik lihovaru na výrobu
rafinovaného lihu v roce 2002 byl logickým krokem zajišťujícím vyšší provázanost a efektivitu
výroby.
Transakční tým JŠK vedl partner a vedoucí M&A praxe Tomáš Doležil ve spolupráci s advokátkou
Helenou Hailichovou a koncipientem Janem Koprnickým. Naše asistence zahrnovala zejména
strukturování transakce a přípravu a vyjednávání transakční dokumentace.
Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Na rozdíl od nedávného projektu pro
cresco&finance (prodej SILNICE MORAVA) se jednalo o napínavý souboj více zájemců až do
poslední chvíle. Tomu odpovídal celý proces a naše role v něm. Zdá se, že obě společnosti
nakonec našly toho pravého investora, k čemuž jsme klientovi naší asistencí rádi pomohli.“
Transakční poradenství prodávajícím poskytl tým MiddleCap Partners CZ s.r.o. ve složení Sabina
Matzenauerová, Petr Panáček a Jan Vrabčák.

O JŠK
JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech
obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví,
nemovitostí a energetiky. Kancelář působí na českém trhu již sedmnáct let a mezi její klienty patří
banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně velké podniky
a individuální investoři.
JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES,
která zahrnuje advokátní kanceláře z většiny zemí střední a východní Evropy. V současnosti
působí členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni.
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