
Ogorčenje v Konzorciju Casino Bled zvišal ponudbo za en cent
Portorož - V Konzorciju za
prevzem Casinoja Portorož,
kjer so se združili Občina Piran,
Casino Riviera in podjetje Euro-
tas, so ogorčeni nad včerajšnjo
objavo za en cent višje ponud-
be Casinoja Bled, ki zdaj ponu-
ja 52 centov za delnico.
Kaj a kraljic

Že v torek je Casino Bled svojo po-
nudbo popravil na 25 centov za del-
nico, nato pa je konkurenčni kon-
zorcij svojo ponudbo povišal na 51
centov. Nova ponudba Casinoja
Bled je tako zadnja v vrsti povišanj
prevzemne ponudbe tako s strani
Casinoja Bled kot konkurenčnega
konzorcija v tem tednu. Prevze-
mna ponudba Konzorcija velja do
21. februarja do 12. ure, ponudba
Casinoja Bled pa 24 ur dlje.

Ponudba Casinoja Bled je po
mnenju Konzorcija v skladu z za-
konom o prevzemih vložena pre-
pozno. »Spremenjena ponudba,
ki je le za cent višja od ponudbe
konzorcija, kaže na zgolj špekula-
tivni namen po polastitvi blagov-
ne znamke in odsotnost kakršne
koli jasne strategije in vizije razvo-
ja Casinoja Portorož. Konzorcij je
za delnico v torek, ko je potekel
zadnji zakonski rok za zvišanje
ponudbe, ponudil 0,51 evra in ima
tako edini veljavno ter hkrati naj-
višjo ponudbo za državni delež,«
so v sporočilu za javnost zapisali
iz Konzorcija. Prepričani so, da bi
bil sprejem prepozno popravljene
ponudbe protizakonit, in menijo,
da državni ustanovi, kot sta KAD
in SOD, tega ne bosta dovolili, zato
pričakujejo čimprejšnje sprejetje
svoje ponudbe.

Neznatno povišanje v konzorciju
razumejo tudi kot logično posledi-
co dejstva, da naj bi bil Casino Bled
še pred časom globoko insolven-
ten in da že gradi svoj novi casino

v Portorožu, kar po njihovem mne-
nju kaže na veliko verjetnost, da bi
sedanjega, kljub njegovi tradiciji
lahko preprosto zaprl. Iz Casinoja
Bled pa so sporočili, da se je rok za
oddajo prevzemne ponudbe izte-
kel v sredo, 8. februarja, ko je bil
v Sloveniji državni praznik in dela
prost dan. »Zakon o prevzemih do-
loča, da je zvišanje prevzemne po-
nudbe treba objaviti najpozneje 14
dni pred iztekom končnega roka in
to zvišanje objaviti tudi v dnevni-
ku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije. Vsi relevantni
predpisi s tega področja določajo,
da se rok, ki bi se iztekel na praznik
ali dela prost dan, izteče s prvim
naslednjim delovnim dnem.

Ob tem je treba opozoriti na
nedavno odločitev gospodarskega
oddelka Vrhovnega sodišča Repu-
blike Slovenije, ki se je pri odloča-
nju v podobni zadevi v sodbi med
drugim jasno postavilo na stališče,
da roki za objavo prevzemne po-
nudbe iz zakona o prevzemih niso
prekluzivne narave, saj zakon ne
določa, da po izteku roka prevze-
mne ponudbe ni več mogoče obja-
viti. To pomeni, da sta objavi tako
na spletu kakor v časniku Delo ve-
ljavni in skladni z zakonom, zato je
treba omenjene trditve konzorcija

zavrniti kot pravno zmotne.« Prav
tako so odločno zavrnili očitke o
insolventnosti. »Redno izplačuje-
mo plače svojim zaposlenim, po-
ravnavamo vse davčne obveznosti
do države in vse druge finančne
obveznosti. Družba je likvidna,
posluje pregledno, zato so očitki o
insolventnosti neutemeljeni. Prav
tako ne gradimo svojega casinoja v
Portorožu. Naš namen je prevzem
in sanacija Casinoja Portorož ter
vzpostavitev temeljev za nadaljnji
razcvet le-tega. Investirati name-
ravamo predvsem v infrastrukturo
in želimo urediti dolgove družbe,«
so še navedli. Glede sredstev za
prevzem so potrdili, da naj bi jih
zagotovil njihov partner, sežan-
ski Gold Club, sredstva za izvedbo
prevzema pa naj bi bila prav tako
že deponirana. Casino Bled kon-
zorciju očita usklajeno delovanje
ključnih akterjev v procesu pre-
vzema casinoja, zato naj bi organe
pregona že pozval k ukrepanju. Ker
poslovodstvo družbe Casino Porto-
rož ni vpisano v sodni register, se v
blejskem casinoju sprašujejo tudi o
pravni veljavnosti njihovih dejanj
in skladnosti s koncesijo Urada RS
za nadzor prirejanja iger na srečo.
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