
Stečaj grozi še enemu
finančnemu holdingu
Maksima Invest Bodo banke privolile v
poravnavo? - Zastavljeno je vse premoženje
Ljubljana - Predvidoma da-
niš bi lahko postalo znano,
ali bo zaradi preteklega kre-
ditiranja neuspešnega mene-
džerskega prevzema koprske-
ga Istrabenza ter konsolidacij
skupin Sava in NFD padla v
stečaj tudi Maksima Invest, ki
ima še približno 24.000 malih
delničarjev.

Vanja Tekavec

Po razrešitvi Staneta Valanta z vrha
holdinga NFD so si nadzorniki Ma-
ksime Invest vzeli še mesec dni
časa za pogajanja z bankami upni-
cami o prostovoljni poravnavi. Po-
gajanja naj bi bila zdaj končana in
vodstvo Maksime bo predvidoma
danes ali v teh dneh nadzornikom
poročalo o izidu pogajanj z banka-
mi, smo izvedeli.

Če prostovoljni poravnavi ne
bodo naklonjene vse banke upni-
ce, bo šla Maksima Invest v stečaj,
njeno premoženje pa bo končalo
v rokah bank. S prostovoljno po-
ravnavo se morajo namreč strinjati
vse upnice, drugače kot pri prisilni
poravnavi, kjer zadostuje soglasje
60-odstotkov upnikov. Maksima
Invest je najpomembnejša lastni-

ca holdinga NFD, pomembna la-
stnica kranjske Save in koprskega
Istrabenza itn,, vendar je vse njeno
premoženje zastavljeno pri ban-
kah. To poenostavljeno pomeni, da
bodo, v primeru stečaja, banke kot
izločitvene upnice postale lastnice
vseh naložb Maksime Invest, mali
delničarji pa bodo najverjetneje
ostali brez vsega premoženja.
Bo Sava glavna v NFD?
V Maksimi Invest pogajanj z ban-
kami ne želijo komentirati, pred-
sednik društva Mali delničarji
Slovenije Rajko Stankovič pa dru-
gačnega razpleta kot stečaj pravza-
prav ne pričakuje.

»Upanja na pozitivno rešitev ni,«
je včeraj menil Stankovič ter spo-
mnil, daje šel pred kratkim v stečaj
tudi celjski Finetol, ki skupaj z Ma-
ksimo obvladuje več kot 50-odstot-
kov holdinga NFD. Morebiten ste-
čaj Maksime Invest pa bi premešal
lastniška razmerja tudi v holdingu
NFD; v zadnjem bi postala najve-
čja delničarka kranjska Sava.

Stankoviča zanima še, kakšna bo
usoda holdinga NFD. »Postavlja se
vprašanje, ali bo holding NFD delil
usodo svojih dveh največjih lastni-
kov ali še obstaja možnost za pri-
silno poravnavo ali za kakšen drag
scenarij,« je opozoril Stankovič.


