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Ljubljana - Če je prvi vladi Janeza
Janše pri utrjevanju položajev v dr-
žavnem gospodarstvu in prevzema-
nju vzvodov upravljanja v Merkurju,
Petrolu, Delu in Savi pomagala KD
Group Matjaža Gantarja, se zgodba
morda ponavlja tudi v novem manda-
tu.

Potem ko so KD Skladi pred ted-
nom dni skupaj z Mestno občino
Koper, ki jo vodi Boris Popovič,
dopolnili dnevni red skupščine Luke
Koper z zahtevo za odpoklic štirih
članov nadzornega sveta, je v neurad-
nih krogih mogoče slišati več razlag o
morebitnih ozadjih za to odločitev.
Poleg tega, da gre omenjena zahteva
na roko državi, saj bi ji lahko prihra-
nila zaplete z Agencijo za upravljanje
kapitalskih naložb (AUKN) pri imeno-
vanju novih nadzornikov, časovno
namreč sovpada z več mesecev tleči-
mi kadrovskimi spremembami v
upravi Luke. To so aktualni nadzorni-
ki z Janezom Požarjem na čelu želeli
zamenjati že sredi prejšnjega meseca,
a jim je to preprečil minister za
infrastrukturo in promet Zvonko Čer-
nač.
Kaj bodo KD Skladi
dobili v zameno za Luko?
Če torej povzamemo, bi lahko KD
Skladi državi zdaj pomagali opraviti
»umazano delo« pri prevzemu oblasti
v krovnih organih Luke Koper. KD
Skladi in občina namreč skupaj z
družbami v lasti Darij a Južne, ki je
državi že priskočil na pomoč na
nedavni skupščini Telekoma (neus-
pešno je predlagal, da bi ji predsedo-
val Franci Matoz), uradno obvladuje-
jo skoraj 12 odstotkov delnic Luke.
Četudi bi se torej AUKN, ki bi zasto-
pala približno 67 odstotkov vseh del-
nic, na skupščini, ki bo 9. julija,
vzdržala glasovanja, bi s tem zelo
težko preprečila odpoklic nadzorni-
kov, saj bi KD Skladi, občina in Južna
tudi brez podpore ostalih malih del-

»Dogajanje v industriji skladov
pozorno spremljamo, ne komentiramo
pa naših tekočih postopkov in naših
morebitnih nakupnih namenov, dokler
niso uradni,« v KD Skladih odgovarjajo
na vprašanje, ali jih zanima
46-odstotni delež NFD Holdinga v
NFD DZU. Na fotografiji solastnik in
predsednik upravnega odbora KD
Group Matjaž Gantar.
ničarjev zelo verjetno dosegli potreb-
no tričetrtinsko večino preostanka
delnic.

Pri tem ostaja odprto vprašanje, kaj
bi lahko KD Skladi, ki so do zdaj v
Luki Koper veljali za portfeljskega
vlagatelja, od države - hipotetično ali
ne - dobili v zameno. KD Group za
zdaj nima večjih odprtih »front« z
državo. Še največ preglavic ji povzro-
ča Agencija za zavarovalni nadzor
(AZN), ki je od lastnikov zahtevala 60-
milijonsko dokapitalizacijo ali proda-
jo tretjinskega deleža v Deželni banki
Slovenije (DBS). Poročali smo že, da
naj bi v KD Group že pred časom
zaprosili za podaljšanje roka, vendar
za zdaj regulator zavarovalniškega

trga na to ni pristal.

»Poravnava« prek NFD 1?
V zadnjih dneh se tako kot eden od
načinov »poravnave« med državo in
KD Group omenja NFD DZU, ki
upravlja 97,8 milijona evrov »težak«
investicijski sklad NFD 1. V tej bi
lahko že v kratkem prišlo do pomem-
bnih lastniških sprememb. Že avgusta
lani je namreč Agencija za trg vredno-
stnih papirjev (ATVP) NFD Holdingu

z odločbo odvzela dovoljenje za pri-
dobitev kvalificiranega deleža v NFD
DZU. V NFD Holdingu, ki ga po
novem vodi Miran Krašovec, so se na
to odločitev pritožili, a vrhovno sodi-
šče o njihovi pritožbi še ni odločilo.

A vse bolj je jasno, da bo NFD
Holding, ključno podjetje v skupini,
ki je lani ustvarila več kot 150 milijo-
nov evrov čiste izgube, svoj 48,5-
odstotni delež v NFD DZU, ki je
deloma zastavljen za 9,3 milijona
evrov že zapadlih posojil pri Banki
Celje, prej ali slej prodal. »Odprte so
vse možnosti, videli pa bomo, do česa
bo prišlo,« nam je včeraj dejal Krašo-
vec. Pri tem ni težko ugotoviti, da
med potencialnimi kupci ob dejstvu,
da eni konkurenti ne morejo prevze-
mati novih poslov (NLB) ali imajo
previsok tržni delež (Triglav) , drugi pa
si nakupa v tem trenutku ne morejo
privoščiti (Perspektiva, Ilirika, KBM
Infond), zelo visoko kotirajo prav KD
Skladi.

Pogoj tudi finančna
trdnost imetnika deleža
»Dogajanje v industriji skladov pozor-
no spremljamo, ne komentiramo pa
naših tekočih postopkov in naših
morebitnih nakupnih namenov, do-
kler niso uradni,« so nam včeraj
pojasnili v KD Skladih.

Zadnjo besedo pri tem bo imela
ATVP, ki jo vodi Damjan Žugelj. V
agenciji so včeraj eksplicitno pouda-
rili, da morajo imetniki kvalificirane-
ga deleža v družbah za upravljanje
izpolnjevati pogoje iz zakona o inves-



ticijskih skladih in družbah za upra-
vljanje (ZISDU-2). To pa je poleg
ugleda bodočega kvalificiranega
imetnika in oseb, ki bodo imele mož-
nost upravljati družbo za upravljanje,
ter posledic za sposobnost družbe
ravnati v skladu s pravili varnega in
skrbnega poslovanja tudi finančna
trdnost bodočega kvalificiranega
imetnika - zlasti v zvezi z vrstami
poslov, ki jih opravlja ali načrtuje
družba za upravljanje. Prav z dosega-
njem tega pogoja pa bi lahko imeli v
KD Group težave. V ATVP so sicer
zatrdili, da vse zahteve za izdajo
dovoljenj obravnavajo v zakonsko do-
ločenem roku.


