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Ljubljana - Menedžerji Lesnine z Bo-
janom Papičem na čelu ter usta-
novitelja Publikuma Dean Čendak in
Zvone Taljat so še pred prodajo
Lesnine avstrijskemu XXXLutzu iz
največjega slovenskega trgovca s
pohištvom pobrali za rekordnih 63
milijonov evrov dividend, razkriva
pred dnevi objavljeno letno poro-
čilo.

Avstrijski pohištveni koncem je
tako dejansko kupil Lesnino »oči-
ščeno« vseh preteklih dobičkov in v
bistveno slabšem finančnem polo-
žaju, kot je bila pred samim me-
nedžerskim prevzemom. Po neura-
dnih informacijah so se v Siringi za
izplačilo vseh zadržanih dobičkov
odločili zaradi zakona o obvezni ude-
ležbi zaposlenih na dobičku, na ka-
terega je državni svet kasneje iz-
glasoval veto. Kot smo razkrili v
Dnevniku, je XXXLutz za Lesnino
Siringi plačal 118 milijonov evrov,
vendar v to niso bile vključene lan-
skoletne dividende. Skupno je tako
Siringa, ki je v lasti menedžerjev
Lesnine in Publikum Trezbrja Deana
Čendaka in Zvoneta Taljata, za Les-
nino dobila kar 180 milijonov evrov.
Ali so Avstrijci Siringi že izplačali vso
kupnino, ni znano, saj v avstrijskem
pohištvenem koncernu podrobnosti
posla ne želijo komentirati.

Zaradi izplačil dividend pa se je
lani kapital Skupine Lesnina znižal s
110 na 53 milijonov evrov, hkrati pa
se je finančni dolg zvišal za kar

sedemkrat, na 99 milijonov evrov.
Finančni dolg je tako za šestkrat
presegel lanski dobiček iz poslovanja
pred amortizacijo (EBITDA), ki je
znašal 16 milijonov evrov oziroma
petino manj kot leta 2009. Počasno
okrevanje nepremičninskega sektor-
ja je lani negativno vplivalo tudi na
prihodke Lesnine, ki je v Sloveniji
zabeležila nekaj več kot 10-odstotni
padec prodaje, medtem ko so se
prihodki Skupine Lesnina na letni
ravni znižali za pet odstotkov, na 164
milijonov evrov. Na padec prihodkov
so se v družbi odzvali predvsem z
znižanjem stroškov dela, kar je ne-
koliko ublažilo tudi padec čistega
dobička. Ta se je kljub temu znižal za
40 odstotkov in je znašal osem mi-
lijonov evrov.

Čeprav je XXXLutz šele konec lan-

skega decembra postal uradni las-
tnik Lesnine, pa se je med Lesnino in
njenim novim avstrijskim lastnikom
lani odvilo več posojilnih poslov.
Nemški trgovec s pohištvom LN Mo-
belshandels (član skupne XXXLutz)
je namreč lani Lesnini odobril 97-
milijonsko dolgoročno posojilo, ven-
dar pa je Lesnina polovico tega po-
sojila predčasno odplačala že lani
decembra, ko je pri svoji reški hče-

rinski družbi Lesnina H najela 37-
milijonsko posojilo. Preostanek po-
sojila so dokončno odplačali v za-
četku letošnjega leta, ko je namesto
nemškega trgovca Lesnini 63-mili-
jonsko dolgoročno posojilo zagoto-
vila dunajska Raiffeisen Bank In-
ternational, ki velja za hišno banko
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Lesnina od prevzema do prodaje
• December 2004 - menedžerji Lesnine na družbo Glen prenesejo

13-odstotni delež Lesnine.
• Maj 2006 - Publikum Trezor od Zvona Ena Holdinga kupi 19,3-odstotni

delež, ki ga je Zvon tri leta prej kupil prav od Publikuma.
• Junij 2008 - Glen postane 15,8-odstotni lastnik Lesnine.
• September 2008 - Družba Siringa, Glen in Publikum Trezor s

prevzemno ponudbo postanejo dvotretjinski lastniki Lesnine.
• December 2008 - Glen in Publikum Trezor preneseta delnice Lesnine

na Siringo.
• Januar 2009 - Siringa odkupi še tretjinski delež Lesnine.
• Junij 2009 - Siringa iztisne male delničarje.

• Maj 2010 - Lesnina izplača za 63 milijonov evrov dividend.
• Julij 2010 - Siringa Lesnino za 117 milijonov evrov proda XXXLutzu.



Poleg 118 milijonov evrov kupnine so menedžerji Lesnine z Bojanom Papičem
(na fotografiji) na čelu in družba Publikum Trezor Deana Čendaka in Zvoneta
Taljata lani iz Lesnine dobili tudi za 63 milijonov evrov dividend, razkriva letno
poročilo največjega slovenskega trgovca s pohištvom.


