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Ljubljana - Hram Holding bo, kot
kaže, del kupnine za En Plus, ki ga
je pred kratkim prodal Mercatorju,
namenil tudi za nadaljnjo kon-
solidacijo svojega lastništva. Pred-
sednik uprave Hrama Holdinga Ja-
roslav Žontar je namreč na vče-
rajšnji skupščini dobil pooblastilo
za nakup dO deset odstotkov lastnih
delnic, za katere bi lahko v družbi
odšteli okoli milijon evrov.

Nakup lastnih delnic utegne ko-
ristiti predvsem družbi Fokuss (v
lasti singapurske družbe Follonica),
ki ima že zdaj v lasti 62 odstotkov
delnic Hrama Holdinga. Med več-
jimi lastniki so sicer še Svema Co. (v
lasti neznane nizozemske družbe
JHH), Deželna banka Slovenije in

Jaroslav Žontar, medtem ko ima
4700 malih delničarjev v lasti okoli
20 odstotkov vseh delnic.

Koliko je Mercator Hramu Hol-
dingu sploh odštel za En Plus, ki
ima v lasti 18 samopostrežnih ben-
cinskih servisov pod blagovno
znamko 24/7, ni znano. Je pa Hram
Holding konec lanskega' leta na-
ložbo v En Plus prevrednotil z 9,2 na
vsega 4,5 milijona evrov. V prodajo
En Plusa so Hram Holding silile
predvsem vse slabše finančne raz-
mere, saj je družba lani zaradi
slabitve naložb ustvarila več kot
deset milijonov evrov izgube. Za-
radi visoke izgube se je poslabšala
tudi finančna slika Hrama Hol-
dinga, ki je imel konec lanskega
decembra pri domačih bankah
najetih za slabih sedem milijonov
evrov posojil. Del bančnih posojil je

kasneje Hram Holding posodil na-
prej svojim hčerinskim družbam, ki
pa sodeč po dostopnih podatkih
posojila prav tako niso potrebovale
za lastne potrebe, temveč so sred-
stva posodila naprej družbi Fo-
kuss.

Katere hčerinske družbe Hrama
Holdinga financirajo Fokuss, ni mo-
goče preveriti, poleg matične druž-
be pa Skupino Hram Holding ses-
tavlja še več manjših holdingov
(Kona, Tabor in Napredek Bistrica)
ter nepremičninskih družb, med
katerimi sta največji Unit-AS in
Žima nepremičnine. Med večjimi
naložbami Hrama Holdinga je tudi
zastopnik vozil Citroen, Hyundai in
Škoda, družba Avtomerkur ter to-
varna ščetk Žima.
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