
V Savi pripravljajo prenovljeno strategijo za sanacijo

Ljubljana - Le dan za tem, ko so se pojavila ugibanja, ali Sava v paketu prodaja Abanko in Gorenjsko banko, so iz
kranjske Save sporočili, da pripravljajo prenovljeno poslovno strategijo. Z njo naj bi opredelili tudi potrebne ukre-
pe za razdolževanje kranjske skupine, ki jo bremeni več kot 300 milijonov evrov dolgov do bank.

poudaril Matej Narat, ki je vajeti v
Savi prevzel konec marca letos.

Za namene znižanja dolga do
bank je Sava že pred časom začela
prodajati tudi svoj 23-odstotni de-
lež v Abanki, vendar je ostalo pri
napovedih, saj kupca še ni na vidi-
ku. Časnik Dnevnik pa je včeraj ob-
javil informacijo, da v Savi menda
zdaj iščejo kupca tudi za naložbo v
Gorenjski banki, v kateri ima Sava
ima 49-odstotni delež.

V Savi morebitne odprodaje Go-
renjske banke nočejo komentirati,
male delničarje pa zanima, kaj je v
ozadju tovrstnih informacij.

»Če hoče Sava prodati tudi delež v
Gorenjski banki, je njena nova upra-
va, ki prihaja iz bankirskih vrst, oči-
tno spoznala, da za preostale nalož-
be (v turizmu in v nepremičninah,
op. p.) ne bo iztržila želene kupnine
ter da bo dolgove najlažje poplača-
la z odprodajo deležev Save v obeh
bankah. Če bi Sava odprodala de-
leža v Abanki in v Gorenjski banki,

Nova strategija Savinega poslo-
vanja in upravljanja njenega pre-
moženja se pripravlja tako rekoč v
času, ko jo (znova) čakajo pogajanja
z bankami, pri katerih se je v pre-
teklih letih zadolževala. Kranjska
skupina bankam dolguje več sto mi-
lijonov evrov, prav od volje bank pa
bo odvisna prihodnost kranjskega
gumarsko-turistično-nepremičnin-
skega holdinga. Na to je na nedavni
skupščini maja letos opozoril prvi
mož Save Matej Narat, ko je pou-
daril, da Sava pri svoji sanaciji raču-
na na pomoč bank. »Večina posojil
Save bo zapadla v odplačilo v priho-
dnjih dveh letih. Če načrtovane dez-
investicije ne bodo sledile tempu, v
katerem zapadajo posojila, bo za
Savo potreben dogovor z bankami.
Moji predhodniki so se že izpogajali
z bankami za sindicirano posojilo,
ki je bistveno podaljšalo ročnost
dolgov, ta korak je primerno naredi-
ti tudi zdaj,« je po majski skupščini

ki poleg Nove Ljubljanske banke in
Nove Kreditne banke Maribor pre-
težno kreditirata njene naložbe, bi
se z novim kupcem lahko dogovori-
la tudi za ugoden reprogram svojih
posojil,« je možnost vezane trgovine
dopustil predsednik društva MDS
Rajko Stankovič. Sogovornik hkra-
ti dopušča možnost, da je v ozadju
ugibanj o odprodaji Abanke in Go-
renjske banke manever, s katerim
Sava »preizkuša« pripravljenost
bank na reprogram Savinih posojil.
»Skladno z našo politiko prihodnjih
(dez)investicijskih namer do njiho-
ve uresničitve ne komentiramo,« so
se včeraj na naša vprašanja odzvali
v Savi, ki je pripravo strategije zau-
pala nemškim investicijskim sve-
tovalcem EquityGate. V kranjskem
holdingu poudarjajo le, da redno
poravnavajo bančne obveznosti,
na naše vprašanje, ali bodo Savi do
konca leta zapadla kakšna večja po-
sojila, pa niso hoteli odgovoriti.
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