
Igor Lah
129,4 mio EUR

Igor Lah je še eden zadnjih certifikatnih boga-
tašev, ki se drži pri vrhu lestvice. Obvladuje
ciprski družbi Ampelus hoiding in Kalantia
Limited, luksemburško družbo Aluber in prav
tako luksemburški nepremičninski sklad
Ceeref. Kot so letos spomladi razkrile Finance na
podlagi dokumentov, je Lah tudi solastnik ciprske
družbe Vanermo Limited, desete največje lastnice
NLB, vendar je Lah lastništvo zanikal in zatrdil,
da gre za krajo identitete. Največ premoženja
ima Ampelus hoiding, ki smo ga ovrednotili na 68
milijonov evrov. V svojem portfelju ima med dru-
gim nepremičninsko družbo Ceeref Portin (usta-
novljena je bila za naložbo na Šmartinski cesti v
Ljubljani), Steklarno Hrastnik in 3,3-odstotni delež
Elektra Maribor. Nekaj več kot 40 milijonov evrov
je po naših izračunih vreden tudi nepremičninski
sklad Ceeref, ki ima 13 projektov, od tega deset v
Sloveniji, tri pa na hrvaški obali. Zaradi razmer na
nepremičninskem trgu se utegne večina projek-
tov močno zavleči. Ceeref je tudi lastnik stolpnice
TR3 in poslovne stavbe na Dunajski 9 v Ljubljani.
Nedokončani projekti Lahu postopoma nižajo vre-
dnost premoženja, saj so delno financirani s posojili,
prihodkov pa mu ne prinašajo.

Lah je do svojega bogastva prišel skozi slovensko
privatizacijo.
Kot je znano, je Lah na začetku svoje poti upravljal več
pidov Kompas skladi, ki jih je združeval in razdruževal,
iz njih postopno iztiskal male delničarje, premože-
nje pa prenesel v davčne oaze. Zadnji veliki premik
je naredil leta 2008, ko je družbo MNP2 (nekdanja
KS2 Naložbe, naslednica več nekdanjih pidov) z okoli
173 milijonov evrov razdelil med MNP-F in Aluber.
MNP2 je ukinil, MNP-F, ki je imel v svojem portfelju
le posojila, dana družbam v njegovem imperiju, pa
pripojil Ampelus holdingu. Igor Lah je letos je na
sceno stopil s poskusom prevzema Pivovarne Laško,
za katero je ponudil devet evrov v obveznicah njegove
družbe KSFN (ta je ena redkih, iz katerih še ni iztisnil
malih delničarjev). Ali povedano drugače, delničarjem
Pivovarne Laško je ponudil devet evrov, ki bi jih kupil s
posojilom od teh delničarjev. Delničarji laške pivovar-
ne ponudbe očitno niso vzeli resno, saj je Lahu uspelo
pridobiti zanemarljivih 44 delnic. V oceno je vključena
tudi kupnina v višini okoli deset milijonov evrov za pod-
jetje GPG, ki ga je Lah prodal Borisu Dolamiču in je šlo
pred kratkim v stečaj.
Lahovo pot do bogastva si lahko preberete na http://
www.finance.si/208562.



KOMENTAR: Igor Lah naše
ocene ni želel komentirati.


