
Prisilnim poravnavam
finančno nasedlih
gospodarskih družb blizu
mariborske nadškbfije
slabo kaže
Bodo finančna holdinga Zvon Ena in
Zvon Dva, lastniško povezana s fi-
nančno nasedlo mariborsko nadškofi-
jo, in nadškofijsko Gospodarstvo Rast,
vsi trije zadnje mesece insolventni in
pravtako vsi v prisilni poravnavi, na-
zadnje pristali v stečaju?

Nič dobro ne kaže tačas tem prisil-
nim poravnavam. Na kakšno konkre-
tno dokapitalizacijo v obliki dotoka
svežega denarja pa tudi nič ne kaže,
kljub dolgo časa drugačnim obetom.
Včeraj je ugovor k prisilni poravna-

vi Gospodarstva Rast spisala prisilna
upraviteljica Alenka Gril. Prijavljenim
upnikom je priznala vse terjatve (v
skupnem znesku dobrih 132 milijonov
evrov). Terjatev državne NLB je pogoj-
na, ker je prijavljena tako v postopku
prisilne poravnave holdinga Zvon Ena
kot v prisilni poravnavi Gospodarstva
Rast, ki se tu pojavi kot porok kredi-
tojemalca Zvona Ena. Kar na Rast zdaj
dodatno finančno pritiska. Grilova
mariborskemu okrožnemu sodišču,
kjer se vodi ta prisilna poravnava,
sporoča, da so v Gospodarstvu Rast v
načrtu finančnega prestrukturiranja
prikazali za več milijonov evrov terja-
tev upnikov - največ je bank - prema-
lo. Spričo vsega prisilna upraviteljica
dvomi, da bo finančno prestrukturi-
ranje Gospodarstvo Rast pripeljalo iz
plačilne nesposobnosti.

Na odgovor mariborskega sodišča
čaka tudi poročilo upraviteljice prisil-
ne poravnave Zvona Ena Mojce Bre-
znik o (nejuspešni pretvorbi terjatev
upnikov v lastniške deleže. Brezni-
kova je zaradi domnevnih tehnič-
nih napak iz konverzije izločila Zvon
Dva, kar je začudilo male delničarje
in upravo holdinga Zvon Ena, ene in
druge zainteresirane, da bi bila Zvo-
nova prisilna poravnava uspešna. V
Zvonu Ena so sodišču poslali ugovor
na odločitev prisilne upraviteljice.
Epilog bi se znal zgoditi od ponedeljka
naprej, ko se stečajna sodnica Neven-
ka Debi vrne z dopusta. Konec tega
meseca pa bo sodišče znova odločalo
o zahtevi velike upnice NLB, ki ne pri-
stane na prestrukturiranje najetih po-
sojil in terja, da se prisilna poravnava
Zvona Ena obrne v stečaj, (va)


