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Jednání mezi českou firmou Best Tomáše Březiny a španělskou OHL o
koupi výrobce železničních pražců ŽPSV zkrachovala.
Březina v únoru nabídl za výrobce betonových pražců nejvyšší částku,
zhruba 1,4 miliardy korun.
Nyní se do hry o ŽPSV z Uherského Ostrohu vracejí další zájemci Mexičané, Němci či Rakušané.

Tomáš Březina Španělům za ŽPSV nabídl 50 milionů eur, obě
strany se však nedokázaly dohodnout na podrobnějších
podmínkách obchodu.
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Monopol na výrobu železničních pražců v Česku nakonec neskončí v rukou Tomáše Březiny, jedné z hlavních
postav betonářského byznysu. Ten několik měsíců vyjednával se španělským koncernem Obrascón Huarte
Lain (OHL), který podnik ŽPSV v Uherském Ostrohu hodlá prodat. Španělský deník El Economista ale napsal,
že jednání byla neúspěšná, což HN potvrdily tři zdroje blízké prodeji.
Březina, který se svou firmou Best patří mezi tuzemské lídry ve výrobě betonové dlažby, v únoru trochu
překvapivě podal nejvyšší nabídku na ŽPSV. Podle zdrojů HN se částka pohybovala okolo 50 milionů eur,
v přepočtu tedy 1,4 miliardy korun. Obě strany se však nedokázaly dohodnout na podrobnějších podmínkách
obchodu.
Kolem firmy, jejíž prodej mají na starosti poradci z České spořitelny, kroužili další zájemci, se kterými se nyní
španělský vlastník vrátí k jednacímu stolu. Kromě Březiny se o ŽPSV ucházel mexický podnik Cemex, druhý
největší výrobce stavebního materiálu na světě. Dalšími zájemci jsou rakouská skupina Strabag a německá
rodinná stavební firma Leonhard Weiss, jež v Česku působí řadu let a soustřeďuje se na modernizaci
železničních tratí.
Španělé záměr prodat ŽPSV avizovali na konci loňského roku. Stavební skupinu OHL ovládá rodina pátého
nejbohatšího Španěla, markýze Juana Miguela Villara Mira. Jeho majetek časopis Forbes odhaduje na 3,4
miliardy eur (92 miliard korun). Pětaosmdesátiletého šlechtice, někdejšího španělského ministra financí
a neúspěšného kandidáta na prezidenta fotbalového Realu Madrid ale dobíhají půjčky a neúspěšné projekty
z dob hospodářské krize, a proto část svého majetku prodává. Zatímco ŽPSV je na prodej, stavební firma OHL
ŽS naopak Španělům zůstane.

