
Ogorčen boj za portoroško igralnico Kad se zdaj resno dogovarja z lastniki blejskega Gold Cluba
Portorož - Za včeraj so štirje
igralniški sindikati najprej na-
povedali in potem že tretjič v
dveh mesecih odložili napove-
dano stavko, saj so izvedeli, da
se uprava dogovarja z novimi
potencialnimi vlagatelji.
BORIS ŠULIGOJ
Za novico dneva so namreč po-
skrbeli lastniki Casinoja Bled (ozi-
roma Gold Cluba), ki so očitno v
zadnjem trenutku potegnili asa iz
rokava in napovedali, da bodo oni
z 10 milijoni evrov dokapitalizira-
li finančno izčrpano portoroško
igralnico. V zakulisju pa se je vnela
ogorčena borba za prevzem porto-
roške igralnice, ki dokazuje, da Ca-
sino Portorož le ni tako poslovno
neperspektivna družba.

Spomnimo, da sta Kad in Sod
podpisala pismo o nameri z občino
Koper in občino Sežana o možnem
brezplačnem prenosu državnega
deleža navadnih delnic na ti dve
in še katero primorsko občino.
Hkrati sta se Kad in Sod po sklepih
na zadnji skupščini sporazumela
s Kraškim zidarjem in Casinojem
Riviero, da dokapitalizirata družbo
najprej s 3,5 milijona evrov, posta-
neta lastnika 33-odstotnega deleža
navadnih delnic in še približno
tolikšna lastnika prednostnih del-
nic. Skupaj bi imela več kot 60 od-

stotkov lastništva kapitala, vendar
manj kot 50 odstotkov kapitala z
glasovalnimi pravicami. Toda ta
delničarski sporazum je včeraj pa-
del v vodo, saj je po besedah Mitje
Peternela, lastnika in direktorja
Casinoja Riviera, Slovenska odško-
dninska družba odstopila od take-
ga dogovora.

V prevzemno igro portoroške
igralnice se je v zadnjih dneh vme-
šal Casino Bled, pravzaprav njegov
43-odstotni lastnik Gold Club, d. o.
o., Sežana. Večinski, 66-odstotni
lastnik Gold Cluba je David Kobal,
34-odstotni pa Loris Požar. Boštjan
Stopar, generalni direktor Gold
Cluba, nam je včeraj na vprašanje
o tem, kako bo Casino Bled, ki je
doslej imel sam velike finančne
težave in je predlagal lastninjenje
na podoben način kot pozneje Ko-
per (za brezplačni prenos na obči-
no), odgovoril: »Casino Bled, d. d.,
ima izdelano zaprto finančno kon-
strukcijo za sanacijo Casinoja Por-
torož in družbe Casino Bled. Način
izvedbe dokapitalizacije oziroma
nakupa je še predmet usklajevanj.
Predvideni znesek za sanacijo je 10
milijonov evrov. Dokapitlizacijo
Portoroža naj bi izvedli v najkraj-
šem možnem času. Nova lastniška
struktura še ni določena.« Stopar
je zavrnil podatek, da bi bil Casino
Bled insolventen. Ni pa odgovoril,
kako bo z najavo prevzemne po-
nudbe, ki jo bo najverjetneje zah-

tevala agencija za trg vrednostnih
papirjev.

Iz Kapitalske družbe so nam od-
govorili, da pogovori z različnimi
potencialnimi investitorji družbe
Casino Portorož še potekajo in da
iščejo optimalno dolgoročno reši-
tev za delovanje družbe. Mitja Pe-
ternel nam je zagotovil, da naj bi
imel Casino Bled le 700. 000 evrov
kapitala in vseskozi posluje z izgu-
bo, da državi ne plačuje ne davkov
ne koncesijskih dajatev in nima
predpisanih oblikovanih varno-
stnih rezerv, kar pomeni, da bi mo-
rala že zdavnaj izgubiti koncesijo.
»Zato je takšna ponudba neresna
in je verjetno le način načrtnega
zavlačevanja, da rešitev v Porto-
rožu najdejo,« je izjavil Peternel,
sicer tretjinski solastnik portoro-
ške igralnice. »Ne bomo podpira-
li dokapitalizacije, v kateri bodo
lastniki iz Gold Cluba izkoristili
Casino Bled kot slamnato podjetje
za vstop neznanega kapitala in z iz-
igravanjem zakona o igrah na sre-
čo. Prikrito lastništvo je v sloven-
skem igralništvu prepovedano,« je
prepričan Peternel. Dodajmo še,
da sta Gold Club in Casino Riviera
velika nasprotnika, saj je namera-
val Gold Club kupiti igralni salon
Adonis v Portorožu in ga preuredi-
ti v Grafistovih prostorih (Tivoliju)
sredi Portoroža.

Kapitalska družba išče optimalno dolgoročno rešitev za poslovanje družbe. Foto Boris Šuligoj


