
Reševanje finančnih zagat Banke menda
zahtevajo odhod Staneta Valanta, ta pritiske zanika
Ljubljana - »Vse kaže, da
banke upnice, ki jim družbe iz
kroga skupine NFD dolgujejo
približno 200 milijonov evrov,
v zameno za reprogram posojil
zahtevajo umik Staneta Valan-
ta z vrha holdinga,« je včeraj
ugibal prvi mož društva MDS
Rajko Stankovič.
Vanja Tekavec,
Anže Voh Boštic
Ugibanja, ali bi prvega moža hol-
dinga NFD lahko doletela ena-
ka usoda kot zdaj že nekdanjega
predsednika uprave Istrabenza
Igorja Bavčarja, so se pojavila prej-
šnji teden, ko je insolventnost
razglasila družba Maksima Invest.
Ta je največja, 25,2-odstotna la-
stnica holdinga NFD in tudi ena
od družb, ki je skupaj s holdingom
NFD odigrala glavno vlogo pri me-
nedžerskem prevzemu koprskega
Istrabenza.

Kot je znano, so družbe okrog
holdinga NFD (NFD Holding, Ma-
ksima Invest, Finetol in Daimond)
leta 2006 priskočile na pomoč
Igorju Bavčarju pri lastninjenju
Istrabenza, vendar je prevzem
pSzneje padel v vodo, vrednost
Istrabenza se je močno zmanj-
šala, družbam pa so ostali veliki
dolgovi. Vse omenjene družbe so
tudi lastniško prepletene. Skupaj
imajo za približno 200 milijonov
evrov dolgov in za približno 120
milijonov evrov naložb, je pouda-
ril Stankovič.

»Vse kaže, da uspešna odprodaja
Etola ni zadostovala za izboljšanje
pogajalskih pozicij holdinga NFD
pri bankah ih čla faždolževahje
holdinga ne poteka tako, kot so si
zamislile banke. Morda bi bilo do-
bro, da Stane Valant sprejme poziv
bank in odstopi ali pa jim omogoči

imenovanje dodatnega člana upra-
ve ali prokurista in s tem omogoči,
da banke aktivno pristopijo k reše-
vanju finančnih zagat, vseh družb,
povezanih z družbo Maksima In-
vest in holdingom NFD,« je pouda-
ril Stankovič.

Valant: Pritiskov bank na
holding NFD ni
Stane Valant, ki vodi holding NFD,
zanika pritiske bank na njegov
odstop. »Holding NFD nima nere-
šenih vprašanj pri bankah in ima
večino svojih posojil reguliranih
na kratek rok,« je poudaril.

Po prodaji Etola v začetku leta
ima holding do bank še za pribli-
žno 50,6 milijona evrov dolgov, do
drugih upnikov pa še za približno
21 milijonov evrov. Skupina hol-
ding NFD pa ima skupaj za 195,6
milijona evrov dolgov, večinoma
kratkoročnih dolgov, lahko razbe-
remo iz polletnega poročila skupi-
ne za leto 2011.

Valant poudarja, da o svojem
poslovanju ves čas obveščajo ban-
ke, tudi o načrtovanih odprodajah
premoženja. Na primer Term Mari-
bor, ki je za zdaj padla v vodo. »Pri
svojem poslovanju smo soočeni z
vsemi negativnimi posledicami go-

spodarskih razmer v Sloveniji, kar
vpliva na vrednost naložb; te na Lju-
bljanski borzi pospešeno izgubljajo
vrednost, v danih pogojih pa je zelo
težko zaključevati posamezne tran-
sakcije,« je opozoril Valant.

Zamenjava na vrhu in razla-
stitev obstoječih lastnikov naj bi
bila tudi glavna pogoja bank za
sanacijo Maksime Investa, ki je
zaradi ugotovljenega negativnega
kapitala (poenostavljeno - dol-
govi družbe presegajo njeno pre-
moženje) minuli teden razglasila
insolventnost. Njeno vodstvo se

z bankami upnicami zdaj pogaja
o prostovoljni poravnavi, ki po
pisanju medijev predvideva pre-
tvorbo okoli polovice dolgov v
kapital družbe.

»Pogajanja za dolgoročno rešitev
problematike dolgov z bankami
upnicami že nekaj časa potekajo, in
dokler se ne končajo, jih ne moremo
komentirati. Na pogajanjih se pogo-
varjamo o obojestranskih rešitvah
za obe vpleteni strani, o drugih, kot
o ekonomskih vprašanjih, pa se ne
pogovarjamo,« je včeraj odgovoril
vodja financ v Maksimi Investu
Matija Kolar. Višine dolgov Maksi-
me Investa in kdo so glavni upniki
družbe, Kolar ni hotel razkrivati.

Največje naložbe NFD Holdinga
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