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Ljubljana - Predsednik uprave in naj-
večji lastnik Lipa Bled Alojz Burja je
izplačal Bineta Kordeža in odkupil
njegov celotni delež ene izmed naj-
večjih slovenskih družb iz pohiš-
tvene industrije. Burja je Kordežu za
njegov 8-odstotni delež Lipa Bled
odštel vsega 60.600 evrov oziroma
toliko kot je Kordež v začetku leta
2007 investiral v družbo, je razvidno
iz dokumentov, s katerimi razpo-
lagamo na Dnevniku.

»Bineta Kordeža sem pred tremi
leti povabil k sodelovanju pri pri-
vatizaciji Lipa Bled, vendar Kordež
nikoli ni imel aktivne vloge v družbi.
Pred časom je nato Kordež izrazil
željo, da odkupim njegov delež v
Lipu Bled, kar sem tudi storil,« nam
je v telefonskem pogovoru povedal
Burja, ki je bil do konca leta 2001 tudi
član uprave Merkurja, ki jo je tedaj že
vodil Kordež. Za prodajo sta se Kor-
dež in Burja, ki ima po novem v lasti
tretjino Lipa Bled, po naših infor-
macijah dogovorila le kratek čas po
Kordeževem odhodu iz Merkurja,
pogodbo pa sklenila konec septem-
bra.

Pri izstopu Kordeža iz lastništva
Lipa Bled pozornost vzbuja tudi po-
datek, da je Kordež za svoj delež
dobil natanko toliko, kot je v družbo
pred tremi leti investiral, in polovico
manj, kot je pred dnevi za identičen
lastniški delež Lipa Bled dobil Tomaž
Justin (ta je svoj 8-odstotni delež za
120.000 evrov prodal družbi Topin-
fo). Poleg tega bi bila celotna Sku-
pina Lip Bled, sodeč po vrednosti
posla med Kordežem in Burjo, vre-
dna vsega 757.500 evrov, kar je 22-
krat manj, kot ima kapitala. »Takšne
cene, kot jo je za svoj delež dobil
Justin, sam ne bi bil pripravljen pla-
čati, ker tudi nimam toliko sredstev,«
odgovarja Burja in dodaja: »Lesna
industrija je težka panoga, podjetje
pa zadnji dve leti posluje z izgubo.
Tudi letos bomo poslovali z izgubo,
saj imamo veliko težav predvsem pri
poslovanju z gradbenimi podjetji.«

Kljub slabšemu poslovanju pa me-
nedžerji Lipa Bled očitno nimajo
večjih težav z zaupanjem bankirjev.
Burja je namreč marca letos z eno od
slovenskih bank (po naših informa-
cijah gre za Factor banko) sklenil
dogovor o moratoriju odplačila dol-
ga. Lip Bled bo tako 17,8 milijona
evrov težko posojilo ponovno začel
odplačevati šele konec leta 2011 (tre-

nutno plačuje le obresti), zadnji
obrok pa bo zapadel v plačilo šele
leta 2019.

Za razliko od večine menedžerskih
prevzemov je prevzem Lipa Bled te-
meljil skoraj izključno na dolgoroč-
nih posojilih. Konec preteklega leta
je imela tako Skupina Lip Bled vsega
četrt milijona evrov kratkoročnih in
20 milijonov evrov dolgoročnih po-
sojil. Večji del teh posojil izhaja prav
iz okoli 23 milijonov evrov težkega
menedžerskega prevzema, saj je bil
Lip Bled pred letom 2007 praktično
nezadolžen.

Spomnimo, da so menedžerji Lipa
Bled nedolgo po prevzemu in iz-
tisnitvi malih delničarjev Lip Bled
pripojili k Lesu Investu (družba, kije
izvedla prevzem), ki je nato tudi
prevzel ime Lip Bled. Na ta način so
stroške financiranja prevzema v ce-
loti prenesli na Lip Bled. Matična
družba Lip Bled je do decembra lani
uspela svoj finančni dolg znižati že
na vsega deset milijonov evrov, za kar
je zaslužen tudi Merkur. Prav Merkur
je namreč od Lipa Bled leta 2007
kupil večji del 7 milijonov evrov
vrednega paketa delnic Gorenjske
banke in na ta način pomagal po-
plačati del posojil za menedžerski
prevzem Lipa Bled.
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