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Саудити завершили угоду з купівлі
агрохолдингу "Мрія"
ПОНЕДІЛОК, 5 ЛИСТОПАДА 2018, 12:39

Британські Salic UK Ltd. (дочірня структура The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co.,
SALIC) і Mriya Farming PLC завершили процедуру купівлі-продажу більшості
сільськогосподарських активів групи "Мрія".

Про це повідомила прес-служба агрохолдингу, передає "Інтерфакс-Україна".

Угода, сума і умови якої не розголошуються, включає всі об'єкти інфраструктури,
технічний парк, а також компанії з правом оренди земельної банку.

"Після завершення угоди "Мрія" продовжить операційну діяльність в Україні спільно з
дочірньою компанією SALIC - Continental Farmers Group (CFG). Обидві компанії завершать
сезон як окремі бізнеси і в поточній конфігурації", - йдеться в повідомленні.

За даними агрохолдингу, в подальшому "Мрія" і CFG сфокусуються на підготовці до
інтеграції активів і розробці стратегії об'єднаного бізнесу під керівництвом гендиректора
Саймона Чернявського і голови правління Марка Леарда.

"Компанії планують представити спільну бізнес-стратегію весною 2019 року", -
наголошується в повідомленні "Мрії".

SALIC заснована у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд
Саудівської Аравії. Інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької
продукції.

Український актив SALIC - Continental Farmers Group (CFG) - працює в Україні з 2006 року.
Обробляє 45 тис. Га у Львівській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, раніше антимонопольний комітет дозволив британській Salic UK Limited
придбати акції 11 підприємств агрохолдингу "Мрія", що забезпечують перевищення 50% у
вищому органі правління товариств.

Salic отримала дозвіл купити кіпрські компанії Mriya Holding Cyprus Limited і Mriya Trading
(Cyprus) Limited, а також зареєстровані в Україні ТОВ "Карго", "Лемківська Мрія", "Мрія
Буковина", "Мрія Глибоччини", "Мрія Карпат", "Мрія -Підгайці", "Мрія Поділля", "Новагріс" і
"Торговий Дім Аско".

Як повідомлялося, новий інвестор планує достроково викупити єврооблігації Mriya
Farming Plc, материнської компанії агрохолдингу "Мрія". Йдеться про папери на суму в
більш ніж на 208 млн доларів, емітованих в рамках реструктуризації зобов'язань компанії.

Протягом двох років новий власник планує інвестувати до 150 мільйонів доларів в нове
обладнання, інфраструктуру, агротехнології та консолідацію земельного банку "Мрії", щоб
вивести її діяльність на світовий рівень.

Земельний банк "Мрії" виросте до 210 тис. га - до її активів додадуться 45 тис. га, які
належать українській Continental Farmers, якою також володіє SALIC.

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Групою компаній
"Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі. У свою
чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets
Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів —
Андрія і Миколу Гутів. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році.
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Полігон для обкатки схем. Як
ліквідували банк Новинського і
куди поділися 7 мільярдів
Банк "Форум" — перша фінустанова з
"банкопаду" 2014 року, яка буде незабаром
ліквідована. Проте це ще і перший банк, на
якому “обкатували” різні схеми з
виведення активів. Що сталося з банком
після його падіння, куди зникли 7 мільярдів
і що отримали вкладники? (рос)
2 КВІТНЯ 2019, 09:20 — ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЄНКО

Титанова схема Фірташа. Чому
ЗТМК уже два роки не
повертають державі
Процес повернення державі
металургійного гіганта, який наразі
контролює Фірташ, максимально
затягується. Для чого це робиться, хто
купує його продукцію і чому завод
заробляє все менше.
20 БЕРЕЗНЯ 2019, 09:10 — ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА, ЦЕНТР
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Василь Хмельницький: Не
займаюся трьома речами —
зброєю, наркотиками і
бізнесом в Донецьку
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Група компаній "Мрія" потрапила в складне фінансове становище — в серпні  2014 року
агрохолдинг оголосив технічний дефолт. Загальний борг компанії становив близько 1,3
мільярда доларів.

У січні 2015 року Микола Гута за запитом української сторони був оголошений Інтерполом
в міжнародний розшук. Гуту підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом грошей
восьми іноземних інвестиційних фондів на загальну суму понад 100 млн доларів.

У лютому 2015 року контроль над агрохолдингом перейшов кредиторам, які обрали нове
керівництво компанії.

Миколу Гуту 5 листопада екстрадували в Україну із Швейцарії.

Рекомендуємо прочитати: Арабська "Мрія": як купували український агрохолдинг

Раніше ЕП писала про те, як саме сім’я Гут виводила гроші з агрохолдингу "Мрія" і як
кредитори отримали контроль над компанією.
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МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМОЮ
ЗМІ дізналися, за скільки араби купили український агрохолдинг "Мрія"
14 ВЕРЕСНЯ 2018, 19:15

Арабська "Мрія": як купували український агрохолдинг
13 ВЕРЕСНЯ 2018, 12:05

Саудівська компанія планує інвестувати в "Мрію" 150 мільйонів доларів
13 ВЕРЕСНЯ 2018, 12:00
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Серед його активів — аеропорт "Київ",
Unit.City та компанія UDP, яка реалізувала
проекти "Новопечерські липки", "Паркове
містечко" та Ocean Plaza, а також сотні
гектарів землі в межах Києва. Як
будувалася імперія Хмельницького і до
чого тут київська влада. (рос)
12 БЕРЕЗНЯ 2019, 13:30 — ДМИТРО РЯСНИЙ

Нафтогаз vs Газпром: сценарії
розвитку подій
Коли і як Нафтогаз отримає другий "транш"
компенсації від Газпрому в розмірі 2,6 млрд
доларів на виконання рішення
Стокгольмського арбітражного трибуналу?

СЕРГІЙ ЯРОШЕНКО
старший юрист ЮФ Evris
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