
FAGOSZ Elnöke és Főtitkára részére!

Tisztelt Horváth Ferenc Úr!  Tisztelt Mőcsényi Miklós Úr!
Kedves Feri!  Kedves Miklós!

A korábban történt beszélgetéseink kapcsán az alábbi levelet küldöm szíves tájékoztatásotok-
ra.

Cégünk, az Újkígyósi Falemezüzem Kft igen nehéz gazdasági helyzetbe került az utóbbi hó-
napok során.

Úgy gondolom, hogy ezúton is tájékoztatással kell lennem a jelenlegi állapotról és a jövőbeni
várható fejleményeket illetően. Különös tekintettel a hazai faiparban betöltött felelősségvállalásunk-
ról, szerepünkről, - melyet túldimenzionálni nyilván nem kívánok, - de tartozunk annyival a szak-
mának, és általunk nagyra becsült és tisztelt képviselőinek, hogy egyértelmű információval szol-
gáljunk.

Személyesen sajnos nem tudok részt venni a mai Fakonferencián, ugyanis jelen helyzetben a
személyes jelenlétem nélkülözhetetlen, minden órában, mindez ugyanígy érvényes a kereskedele-
mért felelős munkatársaimra is. E miatt szükségesnek láttam e módját választani a hiteles tájékoz-
tatásnak.

A gazdálkodás megfelelő szintű működtetése végett teljes reorganizációt kell végrehajta-
ni. Ennek során, csődbejelentéssel éltünk, mely nagy valószínűséggel felszámolási eljárásba fog
átmenni. Ez a helyzet nem volt célunk, sem eszközünk, főleg nem szándékunk.

Az eljárás során célunk a hitelezőink követeléseinek minél nagyobb arányú kielégítése - még
ha ez időbe telik is -, amit a gazdaságos működtetéssel látunk elérhetőnek. Az eljárás ideje alatt
- terveink szerint - a feldolgozó egységeinket üzemeltetni kívánjuk. Az erre vonatkozó terveink je-
lenleg készülnek.

Szeretnénk eloszlatni minden olyan tévhitet, amely az eszközeink kimentését, áttelepülést,
vagy más, a hazai fafeldolgozás szempontjából nem előremutató irányt tartalmazna. Fő szempont a
hazai fapiac szereplőinek érdeke, azok szem előtt tartása.

A vevőink visszajelzései alapján megállapíthatjuk, hogy a termékeinket várják tőlünk, eddig is
meg voltak elégedve a minőséggel, a kiszolgálásunkkal. Érdeklődéssel tekintenek az ÚFA reorgani-
zációja felé, és kérik a szállításainkat a későbbiekben is. Ez a magyar hámozott – főleg bükk – fur-
nérnak és az abból készült rétegelt lemeznek szól. Ez jó alapot ad a jövőkép felrajzolásához, a mó-
dosított működtetés kialakításához.

A létszámunkat az elmúlt hónapokban jelentősen lecsökkentettük, de a szükséges szakember
gárdára számíthatunk, az biztosított tényező. Jelenleg kis létszámmal folyik a munkavégzés, a
meglévő furnér készleteink továbbfeldolgozásával a készáru komplettírozása folyik.

A módosított továbbélés érdekében jó szándékkal és készséggel veszünk minden olyan indít-
ványt és javaslatot, amely a kölcsönös üzleti érdekek tiszteletben tartásán alapszik. A reorganizáció
érdekében tárgyalásokat folytatunk az MNV-vel, valamint a kereskedelemi forgalom javításához
(beszerzés - értékesítés) a finanszírozási feltételek javításához is.

Minden résztvevőt, ismerőst és partnert üdvözlök a magam és munkatársaim nevében.
Kérlek benneteket, hogy a Fakonferencia résztvevőit a fentiekről tájékoztatni szíveskedjetek.

Segítségeteket előre is megköszönve,

Üdvözlettel:
Mihucz György

Újkígyósi Falemezüzem Kft ügyvezetője,
a FAGOSZ faipari alelnöke


