
Prestrukturiranje kranjske Save

Ljubljana - Nadzorni svet Save je v torek podprl strategijo prestrukturiranja poslovne skupine, ki med drugim
predvideva 7dni7itev družb dejavnosti turizem v začetku leta 2012. »Strategija bo omogočila občutno povečanje
vrednosti družbe za delničarje, znižanje zadolženosti in utrditev temeljev za rast vrednosti delnic,« so včeraj spo-
ročili iz Save, ki jo od spomladi vodi bankir Matej Narat.

Sava namerava pod eno streho združiti svoje turistične družbe
Ideja o povezovanju Abanke in Gorenjske banke kot rešilni manever?

Strategija prestrukturiranja Po-
slovne skupine Sava se pripravlja
tako rekoč v času, ko se Sava zno-
va pogaja z bankami, pri katerih se
je zadolževala. Kranjski skupini v
prihodnjih dveh letih namreč za-
pade v odplačilo večina od skupno
več kot 300 milijonov evrov dol-
gov, zato si v Savi prizadevajo za
ponoven dogovor z bankami glede
vračanja posojil oziroma skleni-
tev dogovora za dodatno rokovno
uskladitev finančnih obveznosti.
»Komunikacija in koordinacija z
bankami poteka tekoče in redno.
Načrtujemo, da bomo vse proce-
se, vezane na rokovno uskladitev
finančnih obveznosti, končali še
pred koncem letošnjega leta,« so
včeraj na naše vprašanje, kako po-
tekajo pogajanja z bankami upni-
cami, odgovorili v Savi.

Kaj konkretno bankam ponujajo
v zameno za reprogram, v Savi ne

razkrivajo, poudarjajo pa, da bo pri-
hodnje poslovanje družbe odvisno
prav od ponovnega dogovora na re-
laciji banke-Sava.

Od volje bank pa bo odvisno tudi,
ali bo Sava prihodnje leto lahko za-
čela uresničevati prenovljeno stra-
tegijo, ki jo je v torek potrdil nadzor-
ni svet. Ta med drugim predvideva
združevanje turističnih zmogljivo-
sti Save pod eno streho. V proces
združevanja bodo tako vključeni
Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci,
Terme Banovci, Terme 3000, Mo-
ravske Toplice, Terme Lendava in
Sava Hoteli Bled. Združena družba,

ki bo dobila tudi novo ime, bo pred-
vidoma začela delovati v januarju
2012, ko bo vpisana tudi v sodni re-
gister,« so sporočili iz Save.

Male delničarje pa zanima, kate-
ro premoženje namerava prodati
Sava za poplačilo dolga do bank.
Za namene znižanja dolga do bank

je Sava že pred časom začela pro-
dajati tudi svoj 23-odstotni delež v
Abanki, vendar je ostalo pri napo-
vedih, saj kupca še ni na vidiku, je
včeraj opozoril predstavnik malih
delničarjev Rajko Stankovič. V Savi
odgovarjajo, da prodaja Abanke
normalno teče naprej, a hkrati ne
zanikajo, da prodaja Abanke ni edi-
ni možen scenarij za sanacijo sku-
pine. Znova se tako obuja tudi ideja
o povezovanju Abanke z Gorenjsko
banko. »Združevanje Gorenjske
banke in Abanke Vipa, ki ga je Sava
podpirala že v preteklosti, je zago-
tovo še danes ena izmed mogočih,
zanimivih rešitev. Vendar o tem
za zdaj razmišljamo kot o le enem
izmed možnih scenarijev izhoda,
če se proces odprodaje Savinega
lastniškega deleža v družbi Abanka
Vipa morda ne bi izšel skladno z že-
ljami in pričakovanji.«
Vanja Tekavec


