
Valantov holding v težavah

Bo Finetol, ki bedi nad celjskim Etolom, reševal družbo Oddus?
Sklad NFD znova v odprodajo naložb, a pičel odziv kupcev
Ljubljana - Potem koje oktobra lani bolj ali manj propadel poskus, da bi investicijski sklad NFD 1 odprodal ne-
katere svoje naložbe, njegovo vodstvo zanje znova išče kupce. Javni razpis za prodajo deležev v 11 družbah, med
katerimi je tudi manjši delež v Novi Ljubljanski banki, se je iztekel ta teden, a zanimanje zanje je bilo bolj pičlo.

Javni razpis za prodajo naložb je
v imenu zaprtega investicijskega
sklada, ki ga upravlja, objavila druž-
ba NFD, nad katero bedijo družbe,
poslovno in lastniško povezane s
holdingom NFD; med njimi kranj-
ska Sava kot najpomembnejša la-
stnica (23,3-odstotna) in družba
Oddus (8,21-odstotna lastnica).
Med lastniki sklada so tudi Zavaro-
valnica Triglav, Abanka in drugi.

Poleg slabega odstotka in pol
Nove Ljubljanske banke je tokrat
znova na prodaj delež v Banki Celje,
Termah Maribor in Hotelih Bernar-
din. Na prodaj so tudi manjši deleži
v več elektrodistribucijskih podje-
tjih. »Odziv je bil majhen tako kot
prvič. Vse prejete ponudbe bomo
skrbno proučili,« so se včeraj na
vprašanje o odzivu odzvali v družbi
NFD.

Kaj tiči
za pripojitvijo Oddusa?

V teh dneh je družba Finetol, ki
bedi nad celjskim Etolom, za 23. fe-
bruar sklicala skupščino, na kateri
bodo njeni delničarji odločali tudi
o pripojitvi družbe Oddus. Ta je na-
stala na začetku leta 2009, ko se je
družba za upravljanje NFD razdelila
na dva dela. Največji lastnik Oddu-
sa je s skoraj polovičnim deležem

NFD Holding, ki ga vodi Stanislav
Valant, ki je prek svoje družbe Vasin
tudi 11-odstotni lastnik Oddusa.

In zakaj Finetol prevzema druž-
bo Oddus? Iz sklica skupščine to
ni razvidno, poznavalci pa se spra-
šujejo, ali je v ozadju načrtovane
pripojitve tudi reševanje finančnih
težav družb, povezanih z NFD. Od-
dus je namreč tudi eden pomemb-
nih lastnikov Fidine (v njej je skoraj
24-odstotni lastnik), ki je zadolže-
na za najmanj 6,7 milijona evrov.
To je razvidno iz včerajšnjega izpisa
iz poslovnega registra Ajpes, kjer
lahko razberemo, da je Fidina svoj
skoraj desetodstotni delež v Oddu-
su zastavila pri Gorenjski banki kot
zavarovanje za posojilo v višini 6,7
milijona evrov.

»Če Finetol prevzame oziroma
pripoji Oddus, prevzame tudi dolg
Fidine v višini 6,7 milijona evrov,
njena upnica pa je Gorenjska ban-
ka, o kateri se ve, da jo obvladuje
kranjska Sava. Če se bo pripojitev
zgodila, to po mojem razumevanju
pomeni, da bo dolgove Fidine servi-
siral Finetol, Oddus pa se bo razdol-
žil do Gorenjske banke. Pomeni pa
tudi, da Sava posredno prek Gorenj-
ske banke pomaga skupini NFD pri
servisiranju tekočih obveznosti,« je
včeraj ugibal prvi mož društva Mali

delničarji - Skupaj smo močnejši
Rajko Stankovič.

Finetol jamčil tudi
za Fidinega lastnika Zvon Ena

Iz podatkov Ajpesa je razvidno,
da je Finetol jamčil tudi za druge la-
stnike Fidine. Eden od teh je Zvon
Ena, ki po podatkih Ajpesa Fineto-
lu dolguje dobre tri milijone evrov,
v ta namen pa je pri njem zastavil
dobrih 26 odstotkov Fidine.

Tudi omenjene tri družbe (torej
Finetol, Fidina in Zvon Ena) so la-
stniško povezane. Zvon Ena, ki mu
v najslabšem primeru grozi stečaj,
je namreč največji, kar 37,5-od-
stotni lastnik družbe Fidina. Ta je
40-odstotna lastnica Finetola in
6,6-odstotna lastnica Maksime In-
vest, družb, s katerima Stane Valant
obvladuje holding NFD.

»Ker lastniki Fidine očitno nima-
jo denarja za pokrivanje tekočih ob-
veznosti do bank in ker jim pri tem
ne morejo priskočiti na pomoč niti
lastniki, ki morajo trenutno reševa-
ti sebe, so se odločili, da družbo Od-
dus preprosto pripojijo Finetolu, ta
pa bo skozi finančni tok iz tovarne
Etol, ki jo upravljavsko in lastniško
obvladuje, servisiral zapadla posoji-
la,« je še opozoril Stankovič.
Vanja tekavec


