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Ljubljana - Prvi mož SCT Ivan Zidar od
včeraj ne more več prosto razpolagati s
svojimi nepremičninamiin 76-odstot-
nim lastniškim deležem v družbi SCT
Holding, ki je večinska lastnica SCT.

Okrajno sodišče v Cerknici je na-
mreč ugodilo predlogu upnika SCT,
družbi Liko Liboje, in izdalo začasno
odredbo, s katero je »zamrznilo« Zidar-
jevo premoženje. To je sodiščem stori-
lo, ker nameravajo v Liku Liboje zoper
Zidarja in preostala dva člana upravne-
ga odbora SCT, Aleksandra Mezeta in
Janeza Jam nika, sprožiti pravdni pos-
topek zaradi prenosa dela premoženja
v lasti SCT na SCT Holding, torej v
zasebno last treh vodilnih menedžerjev
SCT.

Natančneje, gre za podjetje SCT To-
varna kovinske opreme (TKO), za kate-
ro so menedžerji SCT uradno odšteli
2,45 milijona evrov, pri čemer smo v
Dnevniku razkrili, da so za lastniški
delež ene od finančno bolj zdravih hče-
ra SCT dejansko plačali le 1,44 milijona
evrov. Za plačilo preostalega dela kup-
nine so namreč najeli posojilo kar pri
samem prodajalcu, podjetju SCT Na-
ložbe, ki je v lasti SCT. Le dober mesec
dni po prenosu SCT TKO na SCT Hol-
ding je sicer SCT na sodišče vložil pre-
dlog za prisilno poravnavo.

Zaradi skorajšnjega pravdnega pos-
topa, povezanega z omenjenim pos-
lom, jeokrajnosodiščevGrosupljemže
pred tremi tedni razpolaganje z nepre-

mičninami in lastniškim deležem v
SCT Holdingu prepovedalo Janezu
Jamniku, v kratkem pa naj bi to lju-
bljansko sodišče »zamrznilo« tudi Me-
zetu. Čeprav se lahko Zidar do začetka
naslednjega tedna zoper sklep o prepo-
vedi razpolaganja s premoženjem še
pritoži, to izvajanja začasne odredbe
ne bo zadržalo. SCT Liku Liboje po
zadnjih podatkih dolguje že skoraj 1,8
milijona evrov.

Tri največje domače banke upnice
SCT (NLB, NKBM in Abanka) včeraj
niso želele komentirati načrta finan-
čnega prestrukturiranja družbe, ki ga je
ta vložila na sodišče v okviru prisilne
poravnave. Kot smo že poročali, je Zi-
dar v njem razkril, daje konec lanskega
leta ustanovil novopodjetje SCT Skupi-
na, vkaterem ima večinski delež njegov
SCT Holding. To mu je uspelo s stvar-
nim vložkom v oblM 40-odstotnega
paketa delnic SCT, ki so ga Zidarjevi
ovrednotili na 8,5 milijona evrov.

Da gre za oceno onkraj meja verjet-
nega, dokazujeta vsaj dva podatka. Pr-
vič, še v začetku leta 2008 je Zidar pri
iztisnitvi malih delničarjev SCT vred-
nost celotne družbe, kije bila takrat še
kapitalsko ustrezna in dobičkonosna,
ocenil na 12,1 milijonaevrov. In drugič,
tretji največji lastnik SCT, družba CM
Celje, je še konec leta 2009 delnico SCT
v bilancah vrednotila po ceni 28 evrov.

Za primerjavo, to je približno trikrat
manj od vrednosti, ki jo je ta dosegla pri
vplačiluustanovnega vložkavSCT Sku-
pino. Za razliko od Zidarja, ki je njen
večinski lastnik postal le z vplačilom

delnic podjetja v prisilni poravnavi, je
morala družba SCT Naložbe za prido-
bitev le 49,7 odstotka v novem podjetju
vložiti svoja deleža v dveh hčerinskih
družbah SCT, Stanovanjskem inženi-
ringu in Tovarni asfalta Črnuče.

Kljub temu nam pri bankah včeraj ni
uspelo dobiti odgovora na vprašanji, ali
nameravajo kot upnice izpodbijati ta
posel in druge posle, pri katerih je pre-
moženjeSCTvzadnjihmesecihkonča-
lo v Zidarjevih rokah, in ali nameravajo
glasovati za prisilno poravnavo družbe.
»Poslovnih odnosov s posameznimi
komitenti in svojih prihodnjih odloči-
tev ne moremo komentirati,« so nam
pojasnili v NLB, podoben odgovor pa
smo dobili tudi v NKBM. Vse tri držav-
ne banke imajo do SCT okrog 17 milijo-
nov nezavarovanih terjatev, največje
tveganje za domače in tuje banke upni-
ce pa predstavlja še za najmanj 160
milijonov evrov garancij, ki naj bi bile
po navedbah SCT unovčene v primeru
stečaja družbe.

Da bo ustanovitev »novega« SCT
vplivala na poplačilo upnikov v prime-
ru prisilne poravnave, je sicer ugotovila
tudi pooblaščena cenilka vrednosti
podjetij Silvana Jagodic. V svojem
mnenju je namreč zapisala, da je pos-
lovodstvo SCT prav zaradi lastniškega
vstopa v SCT Skupino znižalo prodajno
vrednost SCT Naložb za petino, na 7,4
milijona evrov.
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