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Чтобы посмотреть веб-версию,
 нажмите сюда

Пояснение к ситуации с ТАСКОМБАНКОМ

Звернення генерального директора Ю.О. Оцабрика
стосовно ситуації з ТАСКОМБАНКОМ

Добрый день!

Коллеги, направляю вам обращение генерального директора ГК "Империя-Агро",
Оцабрика Юрия Алексеевича касательно ситуации с ТАСКОМБАНКОМ.

 Это обращение также доступно на сайте компании по адресу: 
 https://imperiya-agro.com/news/zvernennya-generalnogo-direktora-imperiya-agro

  
Официальный пресс-релиз я отправлял вам ранее.

 С уважением, Алексей Миронов

Компанія «Імперія-Агро» дуже стрімко розвивалася за останні роки. Її клієнтами стали
тисячі фермерів! Стрімкий ріст нашої компанії був можливий тільки завдяки
злагодженій роботі нашої найкращої команди фахівців! Я дуже ціную свою команду і
компанію, що вона створила. Тому коли «Імперія-Агро» почала відчувати фінансові
труднощі, я зайнявся пошуком інвестицій для компанії. Довгі переговори з багатьма
потенційними інвесторами не дали позитивного результату. Останнє місце, куди я
наважився звернутися по допомогу, був один із наших кредиторів – «Таскомбанк»,
адже я побоювався, що банкіри ніколи не зрозуміють бізнес. Але так як я був особисто
знайомий з Тігіпко Сергійом Леонідовичем, сподівався, що він допоможе уберегти
компанію від банкрутства, ставши її власником.

  

Так, зрозумівши, що найближчим часом ми не можемо виконувати всі свої фінансові
зобов’язання, 28.03.2018 я пішов до «Таскомбанку» і попросив, щоб група компаній
Тас дала деяке відтермінування оплат і надалі стала 100% власником компанії
Імперія-Агро, що мені особисто нічого не треба, головне - зберегти компанію.
Подивившись на цифри, команда «Таскомбанку» (поки не вказую дійових осіб)
запропонувала мені схему, при якій найменше страждають наші клієнти і працівники, а
також, звичайно, «Таскомбанк», а збитки несуть здебільшого інші банки та
постачальники з іноземним капіталом; і тиснувши на мене, переконувала, що це
найкращий варіант
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найкращий варіант.
  

Повіривши, що це найкращий варіант, я та моя дружина (а також інші наші топ-
менеджери) чомусь тільки ночами в центральному відділенні «Таскомбанку» м.Києва
фактично в стані афекту, можливо, під дією якихось ліків (бо нас поїли «кавою» і ми не
спали зовсім) підписували якісь документи з метою переведення активів «Імперії-
Агро» на якусь примарну компанію, але в першу чергу треба було попідписувати
документи, що допоможуть убезпечити банк, адже він потім допоможе новій компанії
продовжити роботу. Після двох діб такої «кропітливої»  роботи я зрозумів, що поки
ніякої нової компанії нема, а банк забирає все за півціни! Я відмовився далі щось
підписувати і одразу почалися дії банку - на сьогодні «Таскомбанк», оперуючи цими
незаконними  документами, повністю блокує роботу компанії, фактично робить все,
щоб забрати всі активи і головне - товарні запаси, які належать нашим клієнтам та
залишити фермерів ні з чим! Головне для них - щоб банк не постраждав.

 

Фактично перші прострочки платежів перед «Таскомбанком» у нас з’являються
02.04.18, але на сьогодні вже всі документи зроблені задніми числами і нашу компанію
топлять на дно!

На сьогодні це призводить до колапсу, адже на наших складах товарів майже на 500
млн. гривень, які по факту належать фермерам!

 

Я хвилююся за життя своїх працівників, за життя своїх дітей та рідних та за своє
особисте життя! Якщо зі мною щось трапиться, я не зможу вивести компанію з
кризисної ситуації!

 

Шановні клієнти, наші працівники ні в чому не винні! «Таскомбанк» ошукав особисто
мене і тільки я несу за все відповідальність!

 

Прошу правоохоронні органи втрутитись у ситуацію та зупинити це беззаконня!

 

Всю вищезазначену інформацію можуть підтвердити деякі мої працівники та надати
відповідні свідчення!

 

З повагою, Юрій Оцабрик!

Чтобы не получать письма на адрес press@latifundistmedia.com, нажмите на ссылку отписки в конце
письма.


