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Ljubljana - Predsednik uprave NFD
Holdinga Stanislav Valant je na vče-
rajšnji skupščini dobil soglasje del-
ničarjev za nakup do deset odstotkov
lastnih delnic. Te bo lahko NFD Hol-
ding sicer kupoval le dve leti, čeprav
si je Valant prvotno želel pooblastilo
z eno leto daljšim »rokom trajanja«.

Delničarji so namreč včeraj podprli
predlog Vseslovenskega združenja
malih delničarjev (VZMD), ki se je od
predloga uprave razlikoval le pri tra-
janju pooblastila. Predsedujoči skup-
ščini Stojan Zdolšek je sicer name-
raval dati najprej na glasovanje pre-
dlog uprave, a je Valant predlagal, da
se najprej odloča o predlogu VZMD.

Delničarji NFD Holdinga tudi letos
ne bodo dobili dividend, saj je družba

lani ustvarila kar 31 milijonov evrov
čiste izgube. Glavnina izgube je po-
sledica padcev tečajev in slabitve ter-
jatve do družbe Maksima Holding,
dodatno pa so izgubo povečale tudi
nekatere terminske pogodbe. Na vče-
rajšnji skupščini je namreč Valant
razkril, da so morali terminsko po-
godbo za nakup Mercatorjevih delnic
slabiti za kar 5,8 milijona evrov. S kom
imajo sklenjeno to pogodbo, Valant ni
želel pojasniti, povedal pa je, da se
pogodba nanaša na okoli 1 ,5 odstotka
Mercatorjevih delnic.

Skupno je imel NFD Holding konec
decembra lani sklenjenih za kar 27
milijonov evrov opcijskih in termin-
skih pogodb oziroma enkrat več kot
leto prej. Kot je povedal Valant, naj bi
bile med temi pogodbami tudi po-
godbe o zamenjavi naložb, vendar
podrobnosti ni želel pojasniti. Kot

smo razkrili v Dnevniku, ima NFD
Holding z Zvonom Ena Holdingom
sklenjeno tudi opcijsko pogodbo za
prodajo četrtinskega deleža v Fine-
tolu, ki pa je zapadla že pred dvema
letoma. »Pogodbo smo podaljšali,
realizirali pa jo bomo, ko se bomo
dogovorili z Zvonom Ena Holdin-
gom,« je povedal Valant. Več kot mi-
lijon evrov je k izgubi NFD Holdinga
prispeval tudi 25-odstotni delež Sla-
vonskega zaprtega investicijskega
sklada, ki gaje NFD Holding kupil od
svoje največje lastnice, družbe Mak-
sima Invest. Valantje včeraj zatrdil, da
je ta delež že vnaprej prodan, s po-
slom pa naj bi še letos ustvarili do-
biček.
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