
153
AK

Vaše značka
06 /10 L0 / 9a /Ye 5.72.7994

.f

věc: Žádost o povo1ení odkladu splátek úroku z uzayřené
kupní smlouvy mezi FNM ČR a spo1. INTos,s ]:'o' ze dne 75'3.1.993
Íýkaj iL i se prodeje podniku ToS Žebrák. i,' ' 

''L !

Dopisen ze dne 9.11.1994 ěj '06/7070/94/vE jsme obdrželi Váš
požadavek na zap7.aceni úroku ve výši 10.843.008'-Kě' V -leÍnínu
p1atby do 9.1.2.7994. Výše uvedenou kupní sm1ouvou by1o
srrrnw..nn ''q-arl ir kunní .h r:oónich
splátkách po z0 7a kupní ceny. spláaky za rok 1993 a 1994 byly
novým Íraj iae1en tj . spol. INTos 

'
Ptoaaže r'áfi r'ebyl za rok 1993 úIok vyúětován, pi.edpokládali
jsme, že celková splátka úřoku bude sp)'aaI\a až po úhradě ce1é
kupní ceny tj. v Íoce 1997' souěasně podotýkárne, že ani kupní
sm1ouva nespecifikova1a aeŤmírrově sp1acení ú'roku.

S ohledem na skuteěnost, kdy spoIeěnost INTos s r.o. jako
ýýznačný vý]:obce obřáběcích strojů musel zajištovat vzh1edem k

velké řecesi v tomto oboru hledání nových t:chů a nových
obchodních parŤneÍů a aín by1 nucen vyrra1ožít znaěné nákfady na
inovaci a rozšíženi sortímentu vyráběných výrobků což,s sebou
nes10 nák1ad]z na modeŤnízací aechnologií spojených s

ÍnVcsticefui.
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Dá1e by1o ĎezbytÍré vynaložeŤrí da1ších výrazných nál<ladů {6 4
odstranění eko1ogických závad ýzl]íklýc}l z dřívější ěi.nnostj
státního podniku. Na základě těchto důvodů by naší spo1eěnosti
způsobila tato platba velké potíže pří zajištovánl rozvoje
podnikání a dosta1i bychom se i do obtíží při zajištění splátek
kupní oeny v da1ších 1etech.

Proto žádáne FNM ČR o unožnění sPlátky úr:oku po zap].an-ení
posIední sPlátky kupní oeny tj. na rok 1997 nebo alespoň
od1ožení uvedené platby úÍoku mininálně o jeden rok.

Ubezpeěujeme Vás, že jsme připravení i nadá1e dodřžovaa
uvedené 20 % spláÍky v přís1ušných termínech a' z Íeal\zoýaĎých
plateb je ziejné, že naše spoleěnost nepatří mezi neplatíěe.

Předem děkujeme za Pochopení naši
v.,|.^-j+..aěj ;'4.l 

^<Ť 
i

S pozdraven

situace a věříme, že

INTOS' sPol. s r. o"

267 53 K

., .,
Á^{ ,u",í,

GeneŤá1ní
spo1. INTOS

Mouli s
ředitel


