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Ljubljana - Adriatic Slovenica (AS),
ki vse bolj postaja končna postaja
nasedlih naložb izgubarske družbe
KD Group pod vodstvom Matjaža
Gantarja, je od svojega edinega
lastnika »prevzela« še večji paket
nelikvidnih delnic Elektra Celje.

Po neznani ceni je pred le nekaj
dnevi odkupila skupno 1,43-odstot-
ni delež v elektrodistribucijskem
podjetju, ki ga obvladuje država. Ker
gre za netržno naložbo, ni mogoče
ugotoviti, koliko so morali AS in
njeni kritni skladi plačati nadrejeni
družbi za 344.585 delnic Elektra
Celje. Jih pa na sivem trgu ponujajo
po 4,5 evra, kar je manj kot dve
tretjini njihove knjigovodske vre-
dnosti, na drugi strani pa po njih
povprašujejo še z nekajkrat nižjo
ceno. To pomeni, da so morali v AS
zanje odšteti vsaj pol milijona evrov,
pa vse tja prek dveh milijonov
evrov.

V KD Group včeraj niso želeli
razkriti podrobnosti posla, naj bi pa
prodajo opravili »po tržno dolo-
čenih cenah in ob upoštevanju vseh
zakonskih predpisov«. Po dostopnih
podatkih sicer nimajo več v lasti
nobene delnice elektrodistribucij-
skih podjetij. Ob tem velja pou-
dariti, da so mali delničarji že več let
ujeti v njihovem lastništvu in si
(znova) prizadevajo izstopiti, ven-
dar po vsaj 70 odstotkih knjigo-
vodske vrednosti delnice. »Spodnja
meja« v primeru Elektra Celje torej
znaša okoli pet evrov. Resda si je
koprska zavarovalnica z včerajšnjim
vpisom v delniško knjigo tik pred
zdajci zagotovila tudi letošnje di-
vidende Elektra Celje, a te tako kot
lani znašajo »simboličnih« deset
centov bruto na delnico. Iz tega
naslova bo tako dobila dobrih 35

tisočakov.
Čeprav v KD Group vztrajajo, da

posli z AS in njenimi kritnimi skladi,
v katerih je premoženje več sto tisoč
zavarovancev, potekajo po črki za-
kona, pa ni skrivnost, da je finančni
holding v velikih težavah in po-
trebuje injekcijo v višini 60 mi-
lijonov evrov. Zagotovitev dodat-
nega kapitala ali pa prodajo Deželne
banke Slovenije (DBS) je od vodstva
KD Group zahtevala Agencija za
zavarovalni nadzor (AZN), ki je rok
za izpolnitev zahtev določila do
konca letošnjega decembra.

Od začetka krize je KD Group
kapitalsko ustreznost sicer poma-
gala vzdrževati prav podrejena AS.
Ob tem, daje svoji lastnici v zadnjih
treh letih izplačala za 17,5 milijona

evrov dividend, je morala odkupiti
tudi za kar okoli 15 milijonov evrov
obveznic KD Banke, KD Group in
družbe KD (večinska lastnica KD
Group), med 20 in 30 milijoni evrov

pa je odštela tudi za nekatere fi-
nančne naložbe (Nama, KD Ži-
vljenje, KD ID, NFD 1, DBS...). Za
nameček je KD Group pred kratkim
prodal KD Banko, vendar s kupnino
svojega kapitala ne bo bistveno
zvišal. Po navedbah naših virov bo
namreč Factor banka za njihovo
butično banko plačala le en evro,
preostanek kupnine pa bo porav-
nala prek posojil, ki jih je Factor
banka odobrila družbam iz Skupine
KD Group.
tomaz.modic@dnevnik.si

Adriatic Slovenica pod vodstvom Gabrijela Škofa (desno) je od svojega lastnika
do zdaj odkupila številne naložbe, za katere je plačala med 20 in 30 milijoni
evrov. Pred dnevi ji je KD Group Matjaža Gantarja (levo) prodal še nelikvidne
delnice Elektra Celje in se dokončno rešil delnic elektrodistributerjev.


