
TREND.sk  /   Týždenník

Ringier dal najlepšiu cenu aj podmienky spolupráce

5.1. 2011 11:05  | Akcionár Azetu Karol Gogolák hovorí o predaji väčšinového podielu internetového

portálu

Koľko ste mali serióznych ponúk na kúpu Azetu? 

Začiatkom roku, keď sme rozbiehali oficiálny tender, sme oslovili iba vážnych

záujemcov, s ktorými sme už predtým boli v kontakte. Bolo niekoľko vážnych

záujemcov, ktorí nám dali nezáväzné a potom aj záväzné ponuky. Ringier bol

jeden z nich a z našej strany bol vyhodnotený ako najlepší potenciálny investor

pre Azet.

Kto boli ďalší? 

sklobau.sk/zimne-zahrady Navštíviť

Luxusné zimné záhrady
Farebné prevedenie pro9lov pre zimné záhrady je možné prispôsobiť.

Reklama Reklamy 
Poslať spätnú väzbu

Prečo táto reklama? 

Nemôžeme o nich hovoriť, keďže sme s každým mali dôverný dodatok. Ak sa

niekto z nich niekedy k tomuto vyjadril, tiež si nemôžeme dovoliť to potvrdzovať

ani vyvracať.

Mal nakoniec Azet.sk honotu 30 miliónov eur? 

Všetci majitelia sme sa dohodli, že sa k cene nebudeme vyjadrovať.

Čo boli ďalšie kritériá? 

Ringier Axel Springer nám ponúkol najlepšiu cenu, ale ponúkol aj najlepšie

podmienky budúcej spolupráce. A do tretice, vnímame ho ako veľmi seriózneho

partnera pre Azet, ktorý nám pomôže firmu rozvíjať ďalej.

Čo konkrétne znamenajú dobré podmienky do budúcnosti? 

Je to silná spoločnosť – mediálne aj finančne. To nám môže pomôcť robiť

akvizície, na ktoré by sme si sami netrúfli.

Máte už vyhliadnuté služby, ktoré by boli pre vás zaujímavé? 

Áno, ale je ich čoraz menej, keďže väčšinu sme už kúpili.

Aká je minimálna hranica návštevnosti, aby bola služba zaujímavá pre

Azet? 

Od 100-tisíc hore nás zaujíma všetko.

RAS bol dosiaľ menší internetový hráč. V čom bude pre Azet prínosom? 

To je otázka skôr pre majoritného vlastníka, avšak tak ako to vidím ja, Ringier je

naozaj veľký mediálny hráč, a práve preto, že nemá až tak rozvinuté internetové

aktivity, bola preňho zaujímavá akvizícia Azetu. Okrem toho budeme fungovať

samostatne, no identifikovali sme určité synergické oblasti.

Konkrétne zámery o smerovaní Azetu ste s novým väčšinovým akcionárom

ešte neprebrali? 

Predstavu, samozrejme, máme už teraz. Sedeli sme na túto tému s ľuďmi v

Ringieri, takisto aj s vedením vo Švajčiarsku. To, že o tom nehovoríme úplne

konkrétne, nie je preto, že by sme v tom nemali vo všeobecnosti jasno. Ale

nechceme hovoriť o veciach, ktoré si budú vyžadovať ďalšiu analýzu a stretnutia

na oboch stranách. Keď budú zrelé, budeme o nich vedieť hovoriť viac. 
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1. 
Juraj Široký predal
Pharos, namiesto
obchodov bude logistický
park

2. 
Úroky v eurozóne sa zvýšia už iba o pol
percenta. Boj s infláciou vyhrá prichádzajúca
recesia

3. 
Zima bude krutá, ruský medveď stále žerie.
Hľadá sa vinník plynovej krízy, nie je to Putin

4. 
Rebríčky 2021: Košická Steelka prerazila
strop a Sotákovci sa dostali zo straty hneď k
rekordom

5. 
Dlhy, populizmus a regulácia. Politikom v
Európe chýba kontakt s realitou, na jeseň
ukážu tvár

6. 
Vojna na Ukrajine nikam nevedie, píše
prezident Arabsko-amerického inštitútu

Odporúčame

Rusko sa
nedostalo do

platobnej
neschopnosti, tvrdí

Kremeľ

Zaujíma nás tvoj
pohľad! Vyplň

anketu 77 dôvodov
a vyhraj!

Sponzorované

Nedostatok plynu
by mohol viesť k

vážnej
hospodárskej kríze
v Európe, obáva sa

Robert Habeck

USA zakladajú
ázijské NATO,

preto budujeme
silnejšiu obranu,

tvrdí Severná
Kórea

Anketa 77 dôvodov
je opäť tu! Vyplň ju

a vyhraj
Sponzorované

Slováci majú
obavy, že si pri

zdražovaní
neporadia, ukazuje

prieskum

Odporúčame

EÚ investuje 140 miliónov eur do
kybernetickej bezpečnosti v Európe

Máte veľké plány? potom potrebujete
podporu viacerých bánk.
Sponzorované

Spoločnosť Penta Real Estate
predstavuje budúcnosť v digitalizácii
predaja bytov
Sponzorované

Elektrina pre domácnosti za
zvýhodnenú cenu bude iba do
spotreby 4 MWh, tvrdí Sulík

Dilema poslanca OĽaNO: Sebecký burič
alebo poslušná hlasovacia pomôcka?

Firmy majú nové možnosti, ako
stabilizovať náklady na energie
Sponzorované
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Vagnerovci majú zrejme na muške
Burkinu Faso. Nie je to o svaloch,
tvrdí expertka

Schopnosť Ruska nasadiť žoldnierov
uľahčuje jeho nedostatočná koloniálna
minulosť v Afrike

Správy

O financie na obnovu verejných
budov je možné žiadať od 1. augusta

Celkovo je na obnovu historických a
pamiatkovo chránených budov
vyčlenených 240 miliónov eur

Správy

Dráma, ktorú práve euro zažíva, nie je
existenčnou krízou

Každá trauma, ktorú euro prežilo, ho
urobila odolnejším

Správy

H&M v Rusku predá aktíva ruskej
firme alebo kupcovi zo spriatelenej
krajiny

Druhý najväčší maloobchodný odevný
reťazec na svete oznámil odchod z
ruského trhu
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