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1 2 3úpadek koncernu 

LESS na podzim 2012

- L&T v úpadku v důsledku 

kolapsu skupiny

dluhy L&T

- 685 mil. Kč zajištěný úvěr 

Syndikátu Citibank, Česká 

spořitelna, UniCredit Bank

- 230 mil. Kč dodavatelé

- 450 mil. Kč L&F podřízený

dluh L&E 

- 490 mil. Kč úvěr Syndikátu 

(solidárně L&T, zástava podniku 

L&T)

- dohoda o pozdržení (standstill)

LESS a.s.

LESS & 

FOREST 

s.r.o.

LESS & 

TIMBER

s.r.o.

LESS & 

ENERGY

s.r.o.

HolzwerkHemau

GmbH90%

90%

10%

10%

v insolvenčním řízení mimo insolvenčního řízení



I/2013

• dvě úpravy návrhu RP

• 110 mil. Kč pro Syndikát

Odmítnutí RP => Konkurs

třetí prodejní 

proces

povolení 

reorganizace –

120 dní na 

předložení 

plánu

• uvolnění 90mil.Kč 

Syndikátem

• principy 

reorganizace 

(prodej)

• smluvní 

dokumentace

• krizový manažer

• zásah soudu 

• druhý prodejní 

proces (IS) –

neřešení dluhu L&E

• nabídka OJGAR s.r.o. 

– 297 mil. Kč

IV/2013 VI-IX/2013 X/2013 I-IV/2014 VI-X/2014 XII/2014

• první prodejní 

proces

• žádná nabídka

• RP předložen 

bez investora

vypořádání 

transakce



Nová 5,5 MWe / 10 MWt 

kogenerační jednotka na biomasu
Očekávané tržby až 1,61 mld. Kč, 

EBITDA na úrovni 177 mil. Kč

Celková investice 

(2007 – 2010) 

přes 1,8 mld. Kč

Dřevozpracující podnik 

(5 závodů) s roční kapacitou pořezu 

440 tis. m³ 

Schopnost zpracovávat tzv. 

přesílené dřevo technologicky 

vyspělým způsobem



Pozn.:  Holzwerk Hemau



Čáslav



Bohdaneč



Dlouhá Ves



Klášterec nad Orlicí



Polotovary (lamely)

pro výrobu lepených 

hranolů
Lamely jsou vyráběny společně s 

truhlářským řezivem na 

kmenových pásových pilách 

z kvalitní oddenkové kulatiny

Brikety
Balené po 10 kg. 

Průměr 90 mm. 

Štěpka
Hnědá i bílá.

Kůra

Lepený hranol
Standardní rozměry i výroba na 

zakázku. Dřeviny smrk a borovice.

Truhlářské řezivo Stavební řezivo

Stavební prkna a latě. Střešní latě.

Paletový přířez



První 

prodejní 

proces
1.

Reorganizace

• dlužník – jednatelé a management

• poradci dlužníka

• White&Case – právní poradce, tvůrce reorganizačního plánu

• PricewaterhouseCoopers – ekonomický poradce

• Knight Frank* – organizátor Výběrové řízení

*ve spolupráci s Tarpan Partners a Baker & McKenzie

• věřitelský výbor včetně Syndikátu

• insolvenční správkyně

• insolvenční soud

transparentní a robustní výběrové řízení

• délka procesu cca 5 měsíců

• struktura transakce 

• otevřená – nabídka na Enterprise Value 

• převzetí L&T, L&E a HWH v nové společnosti

• řešení dluhu L&E otevřené

• zájem Syndikátu – výtěžek za celek

• zájem dlužníka – bez transparentní motivace



24. 5. 2013

Zahájení projektu

4.7. 2013 9. 8. 2013 19. 8. 2013

Individuální nabídky -

8 nabídek

16. 9. 2013

Zahájení marketingu

Přímo osloveno cca 200 

subjektů - 18 uchazečů 

podepsalo NDA

Pojednání s IS i v rámci VV

Otevřen DR pro všech 

8 zájemců

V DR nebyly návrhy 

smluvní dokumentace 

ani znění 

reorganizačního plánu

Distribuce dohody o 

účasti v prodejním 

procesu

Požadavek na složení kauce 

20mil.Kč na účet IS

20. 9. 2013

Žádná nabídka 

platná

Vyjádření zájmu, avšak 

bez složené kauce



Druhý

prodejní 

proces
2.

• IS následně zahájila 

vlastní výběrové 

řízení, proti vůli VV, 

dluh L&E se neměl 

vůbec řešit

• jedna reálná 

nabídka => 

zapracována do RP

• bez souhlasu 

Syndikátu jako 

klíčového věřitele 

nebyl schvalitelný

Po usnesení 

soudu

• rozhodnutím z 30.10.2013 soud zakázal VV 

zasahovat do prodejního procesu a zakázal v 

prodejním procesu řešit dluh L&E „způsobem, 

který by poškozoval majetkovou podstatu L&T“



třetí 

prodejní 

proces

3.

Konkurs

• Organizátor:

• Citibank jako zajištěný věřitel (agent Syndikátu)

• poradci – Dentons a Knight Frank

• management – podpora

• dohled:

• insolvenční správkyně

• insolvenční soud

• délka procesu max 6 měsíců

• struktura transakce 

• prodej podniku a dalších aktiv

• dle požadavků soudu 

• konzultace se soudem a IS

• možnost samostatných nabídek na L&T, L&E a HWH

• prodej pohledávky za L&E v procesu bez vlivu na cenu L&T

• různé subjekty, jedna vůle (zajištěného věřitele Syndikátu)



23.4. 2014 Přeměněna reorganizace v konkurs, zahájení příprav procesu

2. 6. 2014 Podepsána smlouva o zprostředkování

9.7.2014 První procesní dopis

25.7.2014 Distribuce první verze smluvní dokumentace zájemcům

13.8.2014 Dodatek k procesnímu dopisu – posun termínu, úpravy struktury

29.8.2014 Připomínky zájemců ke smluvní dokumentaci

2.9.2014 Druhý dodatek k procesnímu dopisu – reakce na 

připomínky

8.9.2014 Upravená smluvní dokumentace, prohlášení 

ohledně prodeje pohledávky za L&E vítězi

16.9. 2014 Termín pro závazné nabídky

24.9.2014 Výzva k úpravě nabídek všem 

zájemcům, upravená dokumentace

6.10. 2014 Upravené závazné nabídky

4.6. 2014 Oslovení investorů a zahájení marketingu

16.10.2014 Pokyn zajištěného věřitele

21.11.2014 Podpis smlouvy

31.12.2014 Vypořádání transakce



• Media plán

• Sestavení Long-Listu 

potenciálních investorů
• Finanční a strategičtí 

• Lokální a zahraniční

• Dřevařské skupiny x 

energetické společnosti  

• Přímo osloveno cca 50 

subjektů (v prvním procesu 

cca 200)

• inzerce na webu Silvarium.cz, 

v časopisu Lesnická práce a 

na webu Handelsblatt.com

• Vytvoření Teaseru (Stručná 

informace o prodeji)

• Informační memorandum 

(Kompletní informace o 

prodeji)

• Příprava několika procesních 

dopisů (Informace pro 

investory ohledně procesních 

postupů směřujících ke 

zpeněžení) 
• Komunikace s investory

• Manažerské prezentace



• Přístup do virtuálního DR 

byl umožněn 16 

uchazečům.

• Proces Q&A trval přibližně 

měsíc

• Aktivita v DR činila cca 

25.000 zobrazení.

• V procesu Q&A bylo 

položeno 203 otázek.



• Zachování provozu podniku 

v konkursu

• Délka prodejního procesu

• Sofistikovaný a náročný proces 

(podmínky VŘ)

• Řada omezujících parametrů

• Legislativní nejistota ohledně 

podpory OZE

• Zpochybnění procesu soudem, 

správkyní nebo jinými věřiteli
• Důkladná konzultace struktury 

prodeje, reakce na známá rizika 

v dokumentaci

• 27.10.2014 – zveřejněna výzva IS 

k předložení lepší nabídky

• 3.11.2014 – námitka zajištěného 

věřitele v druhém pořadí

• 13.11.2014 – žádost IS o stanovisko 

soudu - srovnání s prodejem po 

částech

• Nová legislativa k prodeji podniku i 

podílu ve společnosti

• Vyčlenění aktiv z prodávaného 

podniku



Výsledek procesu



27
podepsaných NDA

složeno 16

záloh -

4.000 

Euro

8
upravených 

nabídek

vítěz: Brněnská 

investiční skupina 

Jet Investment –

cena téměř 600 

mil Kč (bez aktiv v 

Německu)

přes 10
nabídek v původním 

termínu



• Důkladná příprava procesu a 

odpovídající cenové očekávaní – reálný 

znalecký posudek (reorganizace 627,5 

mil Kč, konkurz 510,2 mil Kč)

• Kvalitní popis předmětu prodeje

• Transparentní podmínky prodeje -

důvěra trhu v transparentní a spravedlivý 

prodejní proces

• Široké oslovení trhu

• Nutná součinnost účastníků procesu -

dynamika procesu, rozhodovací &

schvalovací fáze

• Zachování výroby v konkurzu a udržení

klíčových zaměstnanců

• Komunikace se zájemci a schopnost

flexibilně reagovat na jejich odůvodněné

požadavky

• Jednoznačnost právní dokumentace

• Včasná identifikace rizik, transparentní  

popis a rozdělení s investorem

• Zohlednění pohledu investora, reakce 

na legitimní připomínky

• Jasné rozdělení odpovědnosti a 

oprávnění na straně prodávající

• Odpovídající komunikace s třetími 

stranami (soud, věřitelé, správkyně, 

atd.)



L&T – získal 

strategického 

investora

management 

pokračuje

503 mil Kč
první distribuce 

Syndikátu

EBIDTA

140 mil 

Kč

300
pracovních míst 

zachováno

1,3 mld Kč
odhadovaný obrat



Děkujeme za pozornost


