
Mariborsko okrožno sodi-
šče je prisilno poravnavo
finančno nasedlega hol-
dinga v večinski lasti mari-
borske nadškofije obrnilo
v stečaj. Banke bodo
prodajale zastavljeno
premoženje, delničarji pa
nimajo česa pričakovati,
pravi Rajko Stankovič iz
društva Mali delničarji -
Skupaj smo močnejši

VANESSA ČOKL
Potrditev prisilne poravnave T-2 in
s tem razlastitev finančnega holdin-
ga Zvon Ena v tem komunikacijskem
podjetju sta zabili zadnje žeblje v krsto
Zvonu, sta se včeraj popoldne, ko je
mariborsko okrožno sodišče objavilo,
da pritrjuje zahtevi največje upnice,
NLB, in prisilno poravnavo Zvona Ena
spreminja v stečaj, strinjala Zvonov
odvetnik Bojan Pečenko in predse-
dnik društva Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši Rajko Stankovič.

Mali delničarji
nimajo česa pričakovati
Vse gospodarske družbe okrog ma-
riborske nadškofije so zdaj v steča-
ju: finančna holdinga Zvon Ena in
Zvon Dva ter nadškofijsko Gospo-
darstvo Rast, večinski lastnik Zvona

Ena. Pred vrati pa: nova privatizaci-
ja podjetij v portfelju finančno nase-
dlih mariborskih finančnih družb,
zdaj od bank zastavnih upnic. Kmalu
bodo, predvideva Stankovič, napro-
daj deleži v dobrih podjetjih: v dom-
žalskem Heliosu pa Mladinska knjiga
Založba, Cinkarna Celje ... In to, spričo
krizne gospodarske situacije, relativ-
no poceni. Kljub temu upa, da bodo
prodajalci, kolikor je le mogoče, sle-
dili ekonomski logiki in ne za vsako
ceno prodajali - pod ceno. Pristoj-
ni, cerkveni in državni, pa naj razi-
ščejo odgovornost, poziva. Na krivce
za ta polom, zdrs v globoko finanč-
no luknjo, da bi morala pasti najmanj
odškodnina. Mali delničarji, okrog
65 tisoč jih je še v obeh Zvonih, ki so
verjeli, da se s Cerkvijo zvezano go-
spodarstvo ne more sesuti, niti veliki
(tu so slej ko prej tudi druge katoliške
škofije od Kopra do Ljubljane) pa da od
stečaja nimajo česa pričakovati. Pred-
sednik društva malih delničarjev se ne
more znebiti občutka, da bi bilo dru-
gače, če bi pri nas bilo manj nevoščlji-
vosti in bi bila Katoliška cerkev, katere
sestavni del je mariborska nadškofija,
bolj enotna. Morda, razmišlja, pa bi
po tej poti le omehčala NLB in bi vsaj
Zvon Ena ostal v perspektivnejši pri-
silni poravnavi.

Banke zavrnile reprogramiranje
Pred mesecem dni je pred sodnico
gospodarskega oddelka mariborske-
ga okrožnega sodišča Nevenko Debi
pravni zastopnik državne NLB pono-
vil, da banka vztraja pri obratu iz pred

slabim letom začete prisilne poravna-
ve v stečaj Zvona Ena in da ne misli
reprogramirati svojih terjatev. Zaradi
prisilne poravnave T-2 in pravkar ob-
javljenega stečaja se bodo nad Zvon
Ena zdaj nagrmadili še novi milijon-
ski dolgovi. Podobna sporočila kot iz
NLB so prišla tudi iz drugih bank, od
Abanke Vipe do Unicredita, banke, ki
je sporočila, da gre v prodajo zasta-
vljenih delnic, in Hypo Alpe-Adria
Bank (pri Hypu gre za prodajo zasta-
vljenih vrednostnih papirjev Etola, d.
d., vrednih okrog 10 milijonov evrov),
za domnevni sporazum med Zvonom
Ena in NKBM se je izkazalo, da ga ni,
finančni izvedenec Franc Kolenc pa
nazadnje sodišča tudi ni prepričal, da
obstaja več kot polovična verjetnost,
da bo po finančnem prestrukturiranju
Zvon Ena, ki je po podatkih prisilne in
zdaj stečajne upraviteljice, odvetnice
Mojce Breznik, samo vsak mesec lan-
skega leta pridelal okrog 2,5 milijona
evrov izgube, postopoma okreval do
kratkoročne in dolgoročne plačilne
sposobnosti.

Tudi če se v Zvonu Ena pritožijo na
odločitev mariborskega okrožnega so-
dišča, stečaja ne bodo ustavili.

Potrditev prisilne
poravnave T-2
je zabila zadnje
žeblje v krsto



Prisilna poravnava v Zvonu Ena seje po slabem letu dni obrnila v stečaj - NLB in tudi druge banke upnice niso bile pripravljene
reprogramirati svojih terjatev. (Marko Varovšek)


