
Kad in Sod iščeta interesente za 53-odstotni delež v Casinoju

Kad in Sod zbirata ponudbe za nakup
53-odstotnega deleža v portoroškem Casinoju.
Na ta način želita preveriti informacije o
potencialnih investitorjih, ki so pripravljeni
vlagati v Casino.

PORTOROŽ � V Kapitalski
družbi (Kad) pravijo, da si
ves čas prizadevajo za na-
daljnje poslovanje družbe in
ohranitev delovnih mest.
Razvili so več možnih sce-
narijev: pripravljeni so pod-
preti tako dokapitalizacijo
kot vstop novih vlagateljev.
Ti bi lahko dobili bodisi
kontrolni bodisi večinski
delež; državna lastnika sta
se namreč pripravljena pov-
sem umakniti drugemu las-
tniku.

Prodajajo,
a lahko tudi kupijo

Lahko pa se prelevimo tu-
di v kupca, pravijo v Kadu:
"Ob vztrajnem pritisku pre-
ostalih delničarjev, naj
državni lastniki odsvojijo
svoj delež za en evro, bi bil
Kad tudi sam pripravljen za
en evro prevzeti njihove de-
leže, če bi to olajšalo reševa-
nje razmer v Casinoju."

Kapitalska družba je pri-
pravljena vplačati nove del-
nice v sorazmernem obsegu
glede na svoj lastniški delež,
če bodo tako ravnali tudi

drugi delničarji. Sama na-
mreč zaradi omejitev, ki jih
določa zakon o prevzemih,
lahko vplača le sorazmeren
delež, v nasprotnem prime-
ru bi morala objaviti prev-
zemno ponudbo ali se spri-
jazniti z izgubo dela gla-
sovalnih pravic.

Kad podpira tudi vstop
novih vlagateljev, ki bi bili
pripravljeni v denarju
vplačati nove delnice, sam
pri tem ne bi sodeloval.

Kaj čaka Casino, bo jasno
šele po glasovanju na
skupščini. Za izglasovanje
dokapitalizacije morajo pre-
dlog s 75 odstotki glasov po-
trditi delničarji obeh razredov
delnic - navadnih in pred-
nostnih. Mitja Peternel iz Ca-
sinoja Riviera, ki je največja
lastnica prednostnih delnic,
je že napovedal, da bodo do-
kapitalizacijo podprli, a pri
njej ne bodo sodelovali.

Kad in Sod bosta ponud-
be zbirala do 19. septembra.
Za nakup (navadnih) delnic
se lahko potegujejo država,
lokalne skupnosti in pravne
osebe v izključni lasti
države, lahko pa tudi go-
spodarske družbe, a njihov

delež ne sme presegati 20
odstotkov, razen če ne gre za
gospodarske družbe, ki ima-
jo koncesijo vlade za pri-
rejanje posebnih iger na
srečo. Za vsak nakup je po-
trebno soglasje ministrstva
za finance.

Letošnji avgust
za tretjino slabši

Casino je avgusta ustvaril
za približno tretjino manj
prihodkov kot v enakem
obdobju lani, so potrdili v
upravi Casinoja. Po naših
informacijah so prihodki
znašali približno dva mi-
lijona, avgusta lani pa so
presegli tri milijone. "Ne-
realno je pričakovati, da bi
se ponovila 'sreča' iz pre-
teklega leta," pravijo v
upravi. Največji padec
prihodkov so opazili pri
živih igrah. Obisk je bil nižji
za 12 odstotkov, kar kaže na
padec kupne moči igral-
cev.

Kljub padcu realizacije so
z obvladovanjem stroškov
zabeležili pozitivni poslovni
izid. SR



Lanski avgust se ni ponovil - Casino je avgusta letos ustvaril za tretjino manj prihodkov

veliko preveč definicij, predpostavk
izračunov in primerjav, da bi bil načrt
verodrostojen in kredibilen," niza ugo-
tovitve Pezdir. Mnenje sklene z oceno:
"Odločitev za insolventnost je zato iz-
jemno nenavadna in analitično nepod-
prta in v tem deluje zgolj kot želja, da gre
podjetje iz nekega motiva v prisilno po-
ravnano ali stečaj."

Casinojeva uprava Pezdirjeve ocene še
ni preučila, zato je ne komentira; Na
Pezdirjevo oceno o tem, da gre za željo,
da gre družba v prisilno poravnavo ali
stečaj, v Casinoju pravijo, da je namen
načrta prav preprečitev stečaja. Poudar-
jajo, da so dokapitalizacijo vključili v
načrt, prav tako dogovor z državo o
odložitvi davčnih obveznosti.

"Ustvarja se občutek, da se želi
podjetje na vsako silo speljati ali
v prisilno poravnavo ali v stečaj."
Tako v uvodu ocene načrta za
finančno reorganizacijo, ki ga je
pripravila uprava Casinoja,
ugotavlja ekonomist Rado
Pezdir.

i-Oceno je znanemu ekonomistu na-
ročil Mitja Peternel, direktor družbe
Casino Riviera, ki je skoraj tretjinska
lastnica portoroškega Casinoja. Rado
Pezdir v oceni ugotavlja, da bi kazalo
načrt dopolniti ali celo pripraviti novega.
Pogreša zlasti prepričljivo dokazovanje
in utemeljitev insolventnosti. "Manjka

Pezdir: najbolje nov načrt za Casino


