
Na včerajšnji skupščini je
družba dobila novi
nadzorni svet, a v njem
ni predstavnikov
morebitnega novega
lastnika, saj še ni vplačal
celotne kupnine

LIDIJA FERK
Četudi je rok za plačilo celotne kupni-
ne že potekel, NFD Holding in Sava še
nista izvedla prodaje svojih deležev v
Termah Maribor. Tam so včeraj sicer iz-
vedli skupščino, na kateri so namera-
vali imenovati nadzorni svet po okusu

pričakovanega novega lastnika, a so
zaradi zamika pri prodaji po naspro-
tnem predlogu NFD Holdinga za štiri
leta imenovali nadzorni svet, v njem pa
so le zaposleni v obeh največjih druž-
benicah. Zoran Boškovič podjetje še
naprej vodi kot predsednik uprave,
prav tako kot zasedba nadzornega
sveta pa je tudi njegova funkcija zača-
sne narave oziroma vezana na vodenje
Term do odprodaje večinskega deleža.

Desa Katic, Mihaela Stopar, Miran
Kraševec in Aleš Aberšek zdaj sesta-
vljajo nadzorni svet, potem ko so člani
prejšnjega sredi septembra kolektivno
odstopili. 86-odstotni lastniški delež
v tem osrednjem mariborskem turi-
stičnem podjetju lastnika po neura-
dnih informacijah prodajata za okoli

28 milijonov evrov, kupec naj bi bil
iz Rusije, na turistični infrastrukturi
Term Maribor pa naj bi zasnoval zdra-
vstveno-rehabilitacijski center, name-
njen gostom iz širše regije.

Predsednik uprave NFD Holdinga
Stanislav Valant po včerajšnji skup-
ščini ni vedel povedati, kako dolgo
bodo še potekala pogajanja s kupcem,
zanikal pa je možnost, da bi si ta pre-
mislil, saj je del kupnine že vplačal.
Prodajalca se sicer vzporedno pogaja-
ta še z drugimi interesenti, je priznal
in dodal, da bo treba s Termami Mari-
bor tudi v prihodnje pazljivo ravnati;
predvsem bi bilo po njegovem mnenju
nesmiselno ustaviti razvoj podjetja, ki
tudi v objektivno neugodnih razme-
rah dobro posluje.
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Stanislav Valant iz NFD Holdinga Terme Maribor prodaja že več kot dve leti. (Marko Varovšek)


