16 - Budoucnost společnosti První bobová
Prvořadým úkolem společnosti je doplacení všech úvěrů a půjček privátních subjektů vypůjčených
na realizaci jednotlivých projektů s termínem 2015 při současném kvalitním zabezpečení provozu,
údržby a zlepšování služeb pro naše návštěvníky.
S ohledem na plánovaný další investiční rozvoj naší společnosti byla pro rok 2010
připravena transformace společnosti. Přeci jenom firma s šesti provozy a v hlavní sezoně s více než
dvěma desítkami zaměstnanců již není tou malou společností skládající se ze společníků a jednoho,
dvou zaměstnanců.
Po poradě s ekonomickými experty je nám doporučena forma akciové společnosti, na kterou
se původní s.r.o. transformovalo v průběhu prvního pololetí 2010. Tato forma je výhodnější hlavně
pro případ dalšího rozvoje společnosti. A nejít kupředu znamená stagnovat a posléze zaniknout.
I další investiční plány společnosti První bobová a.s. jsou významné a přelomové A to jak
pro regiony Špindlerova Mlýna, tak Harrachova. Jsou připraveny a zpracovány nové investice, které
by měly oba areály volnočasových a adventure aktivit dále rozvíjet. Dvě z nich, jednu pro
Špindlerův Mlýn a zcela rozdílnou pro Harrachov zatím nikdo nezrealizoval nejenom v České
republice, ale ani v Evropě.
Je proto je zcela pochopitelné, že zde nezveřejníme pečlivě chráněné know how naší
společnosti. I Česká republika se v oblasti investic nejrůznějších oborů konečně dostala mezi
normálně fungující demokratické země s tržní ekonomikou, kde dnes v první řadě až zas tak
nerozhodují peníze, ale myšlenka a dobrý nápad. Ty jsou ceněny nade vše a proto se nechte
případným budoucím investičním rozvojem překvapit!
Každopádně jsme velmi rádi za návštěvu našich web stránek. Stejně rádi vás však
uvítáme na bobových drahách a lanových MonkeyParcích „HappyWorld“ v Harrachově a
Špindlerově Mlýně.
Přijeďte. Budete překvapeni jak krásným přírodním prostředím, do kterého jsou naše
projekty zasazeny, tak samozřejmě a hlavně, krásným zážitkem z jízdy na bobové dráze nebo
průlezu lanovým parkem.

Přijeďte pobejt!
.

