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O managementu Orca se rozhodne v červenci
Jan Sochor
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Reality

Jean-Francois ott a sdružení SoS orco sbírají hlasy na valnou hromadu, která bude osmého července.

Dlouho očekávaná valná hromada společnosti Orco, kde se zřejmě strhne souboj o vedení firmy, bude osmého července. HN
to potvrdila mluvčí společnosti Petra Zdeňková. Obě strany, které se na setkání akcionářů střetnou – tedy zakladatel a
dosavadní šéf Jean-Francois Ott versus sdružení drobných akcionářů SOS Orco – proto stupňují snahu přesvědčit zbývající
akcionáře, aby jim dali svůj hlas.      
Dosavadní vedení Orca tak vyrukovalo s internetovou reklamou, ve které vyzývá akcionáře, aby na valnou hromadu přišli. „Váš
hlas se počítá,“ hlásá hlavní slogan.      
SOS Orco zase vydalo tiskovou zprávu, v níž upozorňuje na několik nesrovnalostí ze zprávy auditora k výsledkům firmy.      
„Ředitel společnosti Ott & Co obdržel bonusový balíček ve výši 3 milionů eur za služby poskytované panem Ottem společnosti
Orco. V roce 2008 pak obdržela firma Ott & Co roční odměnu 500 tisíc eur. Pokud byl tento bonus vyplácen v květnu 2008,
tedy v době, kdy se již společnost potýkala s finančními problémy, jak je možné, že ho v takovou chvíli odsouhlasilo
představenstvo společnosti?“ ptá se například sdružení. Zdeňková však tyto výtky odmítá. Ottův bonus byl totiž podle zprávy
nulový a 500 tisíc eur byla základní odměna. Již dříve podal Ott na šéfa SOS Orco Luboše Smrčku žalobu pro uvádění
nepravdivých informací o jeho osobě.      
Zadlužené Orco požádalo v dubnu v Paříži o ochranu před věřiteli. V současnosti jedná s americkým investorem Colony
Capital o kapitálové injekci. Výsledky jednání by měly být známy v pondělí. Smrčka však s Ottovými kroky na záchranu firmy
nesouhlasí a chce ho na valné hromadě z vedení firmy odvolat. SOS Orco podle Smrčky nominuje do vedení bankéře Igora
Kocmánka, který byl v minulosti šéfem Raiffeisen Capital & Investment Prague. Do vedení chce i podnikatel James Woolf,
který s SOS spolupracuje.

***

Ztráta orCa 2008 10,5 mld. Kč Ztráta orCa 1.q. 2009 1,22 mld. Kč ProPad aKCIí od Zač. r. 2008 93% Na 161 Kč
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