
У найбільшого землевласника Чернігівщини
«Дружби-Нова» зміна господаря, - ЗМІ

Засновник групи компаній "Кернел" Андрій
Веревський -- котрого нещодавно «пішли» із
Верховної Ради, а швидше за все він сам
пішов -- завершує покупку агрохолдингу
"Дружба-Нова", виручка якого оцінюється в
150 мільйонів доларів. Про це пише
«Економічна правда», посилаючись на
Forbes.ua, яке в свою чергу послуговується
джерелами, що знайомі з угодою. 

Отже, ми пам’ятаємо, що “Дружба-Нова» обробляє
близько 110 тисяч гектарів в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Пан
Веревський підтвердив факт купівлі, але назвати придбану компанію і суму угоди
відмовився, пославшись на передбачені в договорі умови конфіденційності. "Через
декілька днів опублікую офіційне повідомлення -- звідти все дізнаєтеся", -- сказав він. 

Джерело, близьке до компанії "Дружба-Нова", зазначає, що угода перебуває на
завершальному етапі. Веревський купує близько 70% "Дружба-Нова" у зареєстрованої в
Голландії компанії "Твеелінген Україна", яку пов'язують з народним депутатом від Партії
регіонів Дмитром Сандлером. 

Засновник "Дружба-Нова" Сергій Гайдай і його партнер Володимир Попенко свою частку
не продають, розповідає джерело. Згідно з інформацією, Гайдай по завершенні угоди
залишиться генеральним директором "Дружба-Нова". 

"За 70% компанії Веревський, який намагається купувати активи якомога дешевше,
заплатив приблизно 170 мільйонів доларів", -- стверджує керівник одного з українських
агрохолдингів. Придбання "Дружба-Нова" -- виняток із правил Веревського. 

Знайомі з угодою люди відзначають, що мільярдер оцінив компанію по мультиплікатору --
5 EBITDA, який адекватний ринковій ситуації і якості придбаного активу. У 2012 році
EBITDA компанії досяг 59 мільйонів доларів. З урахуванням чистого боргу, який, за даними
видання, становить близько 38 мільйонів доларів, весь агрохолдинг коштує 257 мільйонів
доларів, 70% - 179 мільйонів доларів. 

"Дружба-Нова" -- це не тільки земельний банк (після поглинання компанії площі під
управлінням "Кернел" зростуть до 440 тисяч гектарів), а й найвисокотехнологічніша
рослинницька компанія в Україні. Як відомо, у березні Вищий адмiнiстративний суд
позбавив депутатських повноважень народного депутата фракцiї Партiї регiонiв Андрiя
Веревського. 

«Економічна правда» нагадує, що статки Веревського у 1 млрд доларів посіли 1342
позицію у американському рейтингу Forbes.
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