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Ce s prodajo delnic podjetij v težavah pokrijete stroške transakcije, jih prodajte
Q Rok Pikon, Janez Tomažič
finance@finance.si

Zvon Ena in Zvon Dva sta
se zlomila pod težo dolgov,
ujetih je ostalo več kot 30
tisoč evrov. Kako ravnati,
če ste delničarji Zvona ali
drugih finančnih holdingov,
ki so v težavah? Skupaj
z analitiki smo pripravili
priporočila za delnice
podjetij v težavah. Ker pa
nas pogosto sprašujejo, kaj
z delnico Luke, smo poiskali
odgovor tudi na to.

NFD HOLDING
Število delničarjev:
56.318
Priporočilo: PRODAJ
Družbo NFD Holding lastni-
ško obvladujejo Sava, Maksima
Invest in Finetol, letos napove-
dujejo dokapitalizacijo s stvar-
nimi vložki. Lastništvo družbe
je zaprto, zato je nesmiselno
vztrajati med lastniki. Za del-
nico je mogoče iztržiti 1,1 evra,
nekonsolidiranaknjigovodska

vrednost je ob polletju 2010
znašala 2,24 evra. V zadnjih
mesecihje izgubila dve tretjini
vrednosti, zato je po mnenju
analitikov smiselno te delni-
ce čim prej prodati, da se ne
bi ponovil scenarij iz Zvonov.
»Delnico bi prodal in s tem de-
narjem kupil katerega izmed
slovenskih "blue chipov 5,« pravi
analitik Žiga Hieng.

ZVON ENA HOLDING
Število delničarjev:
29.621
Priporočilo: PRODAJ
Prisilna poravnava glede na
razmere med obveznostmi
in premoženjem po mnenju
analitikov na bo uspela, zato
bodo delničarji najbrž izgubili
vse. Za imetnike nekaj delnic
je igra končana (saj j e kupnina
manjša od stroškov transak-
cije), imetniki več tisoč lotov
lahko poskusijo s prodajo na
borzi. Lastniki, ki imajo le
nekaj odstotkov, naj posku-
sijo najti kupca, ki verjame v
uspeh prisilne poravnave.

ZVON DVA HOLDING
Število delničarjev:
34.943
Priporočilo: PRODAJ
Tudi delničarji Zvona Dva
Holdingabodonajbrž izgu-
bili vse, zato je po mnenju
analitikovdelnice, če je mo-
goče, smiselno prodati. Pro-
pad obeh Zvonov bo nega-
tivno vplival tudi na delnice
družb, ki imajo v portfelju ti
delnici, o čemer pišemo na
(www.finance.si/300200).

KD GROUP
Število delničarjev:
23.209
Priporočilo:PRODAJ
KD Group lastniško obvla-
dujejo družbe in posame-
zniki, zbrani okrog Matjaža
Gantarja. Družba kotira med
40 in 50 evri, med naložba-
mi pa ima banko (je v fazi
naložbe, prvi dobiček bo
leta 2014), dve zavaroval-
nici, upravljanje vzajemnih
skladov. Analitiki menij o, da

je smiselno, da mali delni-
čarji delnice prodajo in de-
nar naložijo v bolj likvidno
naložbo.

LUKA KOPER
Število delničarjev:
14.182
Priporočilo: DRŽI
V družbi so se preveč
ukvarjali s političnimi
zgodbami in posli prejšnje
uprave, namesto da bi se
ukvarjali s svojo temeljno
dejavnostjo. Država je še
vedno večinski lastnik,
zato je poslovanje slabše,
kot bi lahko bilo. Logistič-
ni holding bi družbi pri-
nesel dodatno vrednost,
vendar tega očitno ne bo.
Analitiki si glede priporo-
čila niso edini, vendar bi s
pametnim poslovanjem v
prihodnosti družba lahko
bila skrito presenečenje
naLJSE. •
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