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A dorogi nyomda számos Pro Typographia-
verseny győztese, vezetője a szakma ismert
és elismert képviselője. Miseje Attila neve
összefonódik a Novoprint Nyomdával, 
melyet tizenhét éve hozott létre. Ezt megelő-
zően harminc évig az Offset Nyomda csapa-
tát erősítette. „Minden váltásba egy kicsit
belehalok. Ma már azonban ugyanúgy 
kötődöm a Novoprinthez, mint anno az 
Offset Nyomdához” – vallja Miseje Attila.
Az utóbbi időben több aggodalmas hír 
kapott szárnyra a Novoprinttel kapcsolat-
ban. Ezt tisztázandó első kézből kértünk 
felvilágosítást a cég jelenlegi helyzetét 
illetően.

AMIKOR A BONYODALMAK ELKEZDŐDTEK

2002-ben új tulajdonosa lett az addig jelentős nye-

reséggel dolgozó nyomdának. A Britton csoport,

mint tulajdonosunk a cégcsoport igényeinek és el-

képzeléseinek megfelelő nyomdákat keresett. Így

esett választása a feltételeinek minden szempontból

megfelelő Novoprintre, valamint a tulajdonaként

működő Akadémiai Nyomda Kft.-re, továbbá a deb-

receni Kartonpackra.

A nyomdacsoport többek között egy bankcsoport

számára dolgozott volna. Ezen belül voltak olyan

intézmények, amelyeknek nyomdatermékigénye

meghaladta az évi másfél milliárd forintot. A Novo-

print Rt. évi 1-1,2 milliárdos évi forgalmát egy ilyen

kapcsolat jelentősen átalakította volna. Azért, hogy

a beígért megrendelések számára kapacitást sza-

badítsunk föl, sajnos meg kellett válnunk jó néhány

korábbi megrendelőnktől. Azonban az új tulajdo-

nosok elképzelései időközben teljesen más témák

felé fordultak, a Novoprint pedig maradt a leépített

megrendelésállományával.

A beígért üzletek elmaradásán túl további vesz-

teségeket okozott számunkra, hogy egy, a nyomdai

csoport felett álló, a tulajdonosok által létrehozott

részleg (PRESS’O Rt. kereskedelmi iroda) szervezte

volna a megrendeléseket (a Novoprint Rt. kereske-

delmének összes munkatársát átvitték a PRESS’O

Rt.-be).

Mivel másfél évvel az új tulajdonosok bekerülése

után még mindig nem kaptuk meg a beígért meg-

rendeléseket, így a nyomda megpróbálta újból fel-

építeni korábbi kapcsolatrendszerét. 

A Novoprint Rt.-vel kapcsolatos üzleti terv a ke-

reskedelmi irodával (PRESS’O Rt.) 450-450 milliós

megrendelésállományra tervezett, amelyből a Novo-

print – a teljes kereskedelmi részlegének kiszervezése

után is – 560 milliónyi megrendelést teljesített,

azonban a PRESS’O Rt. tizenhat fővel is csak öt-

Novoprint volt, van, lesz!

Faludi Viktória
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venmillió forintos megrendelésállományt realizált

a nyomda számára a 450 millióból – nyilatkozta a

Társaság elnöke. 

ISMÉT ÚJ TULAJDONOS

A Britton csoport körül kialakult problémák a Társa-

ság, így a Novoprint vagyonának zárolását is ered-

ményezték. Szerencsére azonban még a zárolás el-

rendelése előtt a Pharma Press Nyomdaipari Kft.

megvásárolta a Novoprint Rt. majd ötven százalékát,

és opciót nyert a vagyon további ötven százalékának

megvásárlására. Így a Társaság Pharma Press – Novo-

print néven tovább működhet.

A jelentős nyomdaipari kapacitásokkal rendelkező

Pharma Press-szel történő együttműködésből faka-

dóan azonban – bár bizonyos létszámleépítés elke-

rülhetetlen volt – az egész pénzügyi problémából

a megmaradt kollégák szinte nem érzékeltek semmit.

Miseje Attila elnök Dávid Ferenc vezérigazgatóval

együttműködve építik a nyomda jövőjét.

A JÖVŐ

A Novoprint jövőjével kapcsolatban nincsenek ké-

telyeim. Nyugvópontra került helyzetünk. Szeren-

csére kapacitásunk bőven kihasznált, a munkánk

minősége önmagáért beszél. Megrendelőink és

munkáink többsége visszatérő, amelyhez Pharma

Press-en keresztül további bőséges munkameny-

nyiséggel látnak el, így hát ismét bizakodom – nyi-

latkozta az elnök.

2005. augusztus 20-án közhírré tették: a hatósá-

gok jóváhagyták azt a javaslatot, amely szerint

a CVC tulajdonú European XSYS Print Solution cég,

az ellenőrző részvénypakettek többségének fel-

vásárlásával az amerikai tulajdonú Flint Ink vál-

lalat feletti ellenőrzés jogát megszerezze. A két

cég fúziójának lebonyolítására egy európai ma-

gáncég, az 1981-ben alapított, Európában tizenkét

telephellyel rendelkező, CCV Capitalt hatalmazták

fel. Az előzetes vizsgálatok azt mutatták, hogy

ennek a javasolt tranzakciónak semmiféle befo-

lyása nem lesz az EU-s, illetve az észak-amerikai

folyamatokra. 

A részvénypakett-többség felvásárlása, az el-

lenőrzés feletti jog átvétele és a fúzió eredménye-

képpen olyan, nyolcezer alkalmazottas, kombi-

nált menedzsmenttel rendelkező, közös tulajdon-

lású vállalatcsoport képződik, amely – a 2004-es

mérlegadatok számaira alapozva – várhatóan

2,6 milliárd USA-dollár  (2,1 milliárd a) pénzügyi

alappal rendelkezik majd. A tervek valóra váltása

folyamatban van. 

Nemzetközi vállalatfúzió folyamatban


