
Sava želi več moči v holdingu NFD
Boj za nadzor Na skupščini želi doseči
imenovanje še enega nadzornika iz Save
Ljubljana - Boj za nadzor v hol-
dingu NFD, v katerem sta na na-
sprotnih bregovih kranjska Sava in
nekdanje vodstvo skupine NFD, se
nadaljuje. Zadnjo potezo je včeraj
naredila kranjska Sava, ki želi na
prihajajoči skupščini v NS holdinga
imenovati še enega nadzornika.

Majska skupščina holdinga NFD
ni volilna (holding je povsem pre-
novljen NS dobil avgusta lani), zato
je Sava svojo zahtevo podala v obli-
ki zahteve za razširitev dnevnega
reda majske skupščine holdinga.
Po ZGD lahko takšno zahtevo vloži
delničar, ki obvladuje več kot dvaj-
setino kapitala družbe, Sava pa je v
holdingu NFD skoraj četrtinska la-
stnica (24,65 odstotka).

Ce se bodo s predlogom Save
strinjali tudi drugi delničarji hol-
dinga, bo Jan Malh/ postal peti član
NS holdinga NFD. Njegovo imeno-
vanje bi Savi omogočilo tudi večji
nadzor nad upravljanjem holdinga,
je včeraj poudaril Rajko Stankovič

iz društva MDS.
»Najnovejši predlog Save lahko

razumemo na dva načina; prvič, da
se Sava pripravlja na odgovornejšo
vlogo v holdingu NFD, ki je tudi
pomemben lastnik turistične divi-
zije na Obali, Hotelov Bernardin. In
drugič, da vodstvo Save želi operati-
ven in odločujoč vpliv v NS holdin-
ga tudi po morebitnem stečaju Ma-
ksime Investa, ki je druga največja
lastnica holdinga NFD,« je ugibal
Stankovič. Pri tem je spomnil, da
še vedno ni znana usoda Maksime
Investa, njena usoda pa je povsem
v rokah bank. Že od konca aprila je
v stečaju tretji največji lastnik hol-
dinga NFD, celjski Finetol. »Prav
mogoče je, da bodo stečajni upravi-
telji Finetola in morda tudi Maksi-
me Investa na skupščini zahtevali
odpoklic nadzornikov, ki so bili
doslej 'prijazni' do skupine NFD in
bodo v imenovanje predlagali svoje
kandidate,« je dejal Stankovič.

Morebitne kadrovske zamenja-

ve v holdingu NFD bi lahko ime-
le vpliv tudi na razmerja moči v
kranjski Savi. Kot je znano, bodo na
prihajajoči majski skupščini Save
delničarji odločali tudi o novih
nadzornikih, saj se bo konec junija
letos iztekel mandat štirim pred-
stavnikom kapitala. Pomembno
vlogo pri tem bi lahko odigrale prav
družbe okrog holdinga NFD, še zla-
sti če država ne bi smela glasovati
na majski skupščini Save.

Če bi Savi uspelo imenovati Mal-
lvja v NS holdinga NFD, bi imela
tudi večjo moč pri imenovanju no-
vega direktorja holdinga, ki ga je do
pred kratkim vodil Stane Valant.

Če Sava ne bo dobila zadostne
podpore drugih delničarjev hol-
dinga, pa bi to lahko pomenilo, da
bo skupina NFD tudi v prihodnje
močno zasidrana v Savi, je še ugibal
Stankovič.
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