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Spor o cenné papíry ukončen 
 
/Praha, 18. ledna 2019/ Investiční společnost Delta Capital a.s. se stala 100% vlastníkem největšího 
výrobce ceninového papíru v České republice SPM Security Paper Mill a.s.ve Štětí. 
 
V průběhu podzimu 2018 se Delta Capital a.s. narovnala s minoritním akcionářem Vladimírem Sittou starším, 
kdy zakoupila všechny akcie z jeho vlastnictví. Současně byly staženy všechny žaloby obou stran.  
 
Spor mezi držiteli akcií SPM Security Paper Mill a.s provázal společnost od roku 2011. SPM Security Paper 
Mill a.s během sporů ztratila většinu tuzemského trhu s ceninovým papírem. Ocitla se v hluboké finanční 
ztrátě. Delta Capital a.s. vstoupila do papírny v roce 2014, kdy vrcholily spory mezi akcionáři.  
 
Delta Capital a.s stabilizovala ekonomickou situaci. Papírna pod vedením nových vlastníků získala nové 
zahraniční trhy a zachovala většinu pracovních míst. SPM Security Paper Mill a.s v minulých letech posílila 
vlastní vývoj a výzkum. Vyvinula nehořlavý, voděodolný a antibakteriální papír. Export papíru s ochrannými 
prvky v roce 2018 přesáhnul 90%. Ekonomická situace se stabilizovala a firma získala zpět důvěru 
zákazníků. Rovněž rozšířila svůj výrobní program o aplikaci hologramů na papír a výrobu registračních 
značek. 
 
Nyní jediný vlastník společnosti Michael Broda situaci komentuje: „Jsem rád, že se po několika letech 
definitivně podařilo ukončit všechny právní spory. Dobře provedená reorganizace a stabilní situace firmy na 
trhu s ceninovým papírem je předpokladem dalšího rozvoje firmy. Nejvíce mě těší, že se podařilo najít cestu 
k ukončení sporu a zahájení profesní spolupráce s Dr. Sittou, kterého si z důvodu jeho znalosti trhu a 
odbornosti velice vážím.“ 
 
 
SPM – Security Paper Mill 
SPM – Security Paper Mill, a.s. je hlavním a nejstarším papírenským výrobcem ceninových a speciálních druhů papírů a kartonů v 
České republice. Společnost byla založena v roce 1997 českými akcionáři a navazuje na více než padesátiletou tradici výroby 
ceninových papírů. Ceninové papíry jsou papíry, které obsahují různé způsoby jištění proti padělání. Slouží k ochraně dokumentů 
a jejich zajištění proti padělání. V současnosti je ve společnosti vyráběno více než 1000 různých druhů ceninových papírů s odlišnou 
technickou specifikací dle požadavků zákazníků. Mezi nosné produkty patří například papíry na cestovní pasy, občanské a řidičské 
průkazy, daňové kolky, akcie, jízdenky, poštovní známky, šekové knížky, poukázky, stravenky, vstupenky, vysvědčení atd. Vysoká 
a garantovaná kvalita produkce je oceňovaná nejen na domácím trhu, ale především na nejvyspělejších trzích států Evropské unie, 
kam je exportována převážná část výroby. Podíl exportu dosahuje 90% celkové produkce a zboží je exportováno do více než 70 
zemí světa. SPM disponuje jedinečným know-how, moderní papírenskou technologií, vlastním vývojem a výzkumem, spolu se 
zajištěním výroby kontrolními a bezpečnostními systémy. Více naleznete www.spm.cz. 
 
O Delta Capital 
Investiční skupina Delta Capital a.s. je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-
up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Skupina působí v několika evropských zemích a 
exportuje do více než 80 zemí světa. Doposud realizovala nákup a prodej společností v hodnotě stovek miliónů korun. Hlavní 
pilíře Delta Capital tvoří Document a IT Security, Medical, IT/služby a inovativní start-upy. Více naleznete zde. 

http://www.deltacapital.cz/cs/

