07 - Zásadní změna v financování projektu

Již v průběhu prvních dvou let provozu nám bylo jasné, že musíme dříve nebo později celý projekt
přefinancovat, a to s ohledem na krajně nevýhodné podmínky poskytnutých, či spíše vynucených
italským podnikatelem.
Velmi vážně a usilovně jsme se touto myšlenkou začali zaobírat již v průběhu června a
července 1999. Vstoupili jsme v jednání s několika leasigovými společnostmi i s několika
privátními investory. Ze všech variant a nabídek zpětného leasingu nebo úvěru se nám zdála jako
nejvýhodnější nabídka čecho-amerického občana žijícího na Floridě v USA a majícího firmu na
Bahamách. Nabídka byla nízkou výší úroků tak zajímavá, že jsme na ní začali okamžitě pracovat.
Veškeré smlouvy, směnky a dokumenty byly v řádu tří měsíců připraveny špičkovou
daňovou agenturou. A to včetně právního zajištění finančních transakcí, zejména s ohledem na
mezinárodní právo a bilaterární vztahy v oblasti financí a investic mezi ČR a USA. Zdálo se, že nic
nebrání v cestě konečné finanční stabilizace tohoto projektu.
Bohužel opět, jako již několikrát, zasáhla vyšší moc. Spojené státy americké, konkrétně
oblast Floridy zasáhl ničivý uragán Floyd. Proběhla zde evakuace tří a půl miliónu osob, která byla
největší evakuací v historii USA v mimoválečném období. Přesto, že se nakonec území Floridy
dotkl hurikán Floyd okrajem a epicentrum této přírodní pohromy zasáhlo oblast Karoliny, byly
některé oblasti doslova srovnány se zemí. Statisíce osob se ocitly bez střechy nad hlavou a škody
v desítkách miliard dolarů se pochopitelně okamžitě projevily i v bankovním sektoru.
To, co bylo ještě před několika dny běžnou, v rámci investic USA doslova nicotnou
záležitostí, se okamžitě stalo velikým problémem. Všechno, co platilo platit přestalo. Za tohoto
stavu nám bylo oznámeno, že v této pro USA kritické chvíli banka uvedené prostředky pro
zahraniční investici odmítá uvolnit. Výsledek byl pro naši společnost jediný. Veškeré připravené
smlouvy, směnečné ručení, notářská úschova, přes několik měsíců velice intenzivní práce a několik
set tisíc korun souvisejících nákladů přichází vniveč.
Rázem se ocitáme opět na začátku června 1999 s malým rozdílem. Na obstarání příslušné
finanční hotovosti pro přefinancování nám zbývá vražedně krátké časové období.

