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VMESNO POROČILO
LIKVIDACIJSKEGA UPRAVITELJA
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Splošna pojasnila

Družba pripravlja Vmesno poročilo na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami).
Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1.1.2013 do 23.5.2013 (dan objave poročila). Družba v
skladu z veljavno zakonodajo o vseh pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s
poslovanjem družbe, obvešča Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Ljubljansko borzo in
javnost (v SEO-netu Ljubljanske borze d.d. ter na svoji spletni stran www.vipa-holding.si) .
Predstavitev poročajoče družbe
Družba VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji je registrirana za opravljanje dejavnosti holdinga skladno
s statutom družbe, drugimi akti družbe in veljavnimi predpisi.
Dne 6.11.2012 je bil na 12. redni skupščini delničarjev sprejet sklep, da se prične postopek redne
likvidacije družbe Vipa holding d.d. Okrožno Sodišče v Novi Gorici je 13.11.2012 sprejelo sklep o
vpisu likvidacije v sodni register.
OSNOVNI PODATKI
Firma:
Sedež:
Matična številka:
Davčna številka:
Velikost družbe:

VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji
Lokarjev drevored 1, Ajdovščina
1868918000
SI26048124
velika po Zakonu o gospodarskih družbah

LIKVIDACIJSKI UPRAVITELJ
Na 12. redni skupščini delničarjev dne 6.11.2012 je bil za likvidacijskega upravitelja imenovan Miran
Gombač, z vsemi pooblastili skladno z zakonom o gospodarskih družbah, sklep je bil vpisan v sodni
register dne 13.11.2012.

NADZORNI SVET
Predsednik nadzornega sveta:
Namestnik predsednika nadzornega sveta:
Član nadzornega sveta:

Borut Kuharič
Silvan Peršolja
Goran Gojković
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2.1

Pomembnejši poslovni dogodki v družbi Vipa Holding v obdobju
1.1.2013 – 23.5.2013
Pomembnejši poslovni dogodki

Družba je v likvidaciji in je zato izvajala aktivnosti za prodajo naložb. Prodanih je bilo le
nekaj manjših finančnih naložb, ki niso pomembno vplivale na finančno sliko družbe.
Odprodajo naložb ovira predvsem spor z Abanko, ki je nastal s tem, ko je dne 22. 8. 2012
Abanka pozvala Vipo Holding d.d. k plačilu obveznosti iz naslova solidarnega poroštva
kreditojemalca Vipa d.d.. Vipa holding je temu oporekala in je dne 12. 10. 2012 proti Abanki
Vipa d.d. tudi vložila tožbo zaradi ugotovitve ničnosti poroštvenih pogodb, vrnitve menic,
plačila in izbrisa zastavne pravice na vrednostnih papirjih. Tožba je še vedno v teku. Družba
je svoje interese zavarovala tudi z začasno odredbo ki je že pravnomočna, in ki do konca
spora Abanki d.d. prepoveduje nadaljnje aktivnosti v zvezi z izterjavo iz naslova solidarnega
poroštva kreditojemalca Vipa d.d.. Abanka d.d. je v zaščito svojih interesov sodišču
predlagala predhodno odredbo, ki pa še ni pravnomočna in je v pritožbenem postopku na
višjem sodišču.
S preostalimi upniki se družba pogaja o načinu poplačila svojih obveznosti.
Drugih pomembnejših dogodkov za družbo v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, ni
bilo.
Finančna slika
Družba Vipa Holding d.d. – v likvidaciji je morala skladno s Slovenskim računovodskim
standardom 37 ovrednotiti finančne naložbe v kapital drugih podjetij po tržni oziroma čisti
iztržljivi vrednosti. Skladno z ocenami le-teh je družba opravila dodatne slabitve finančnih
naložb, nekaj naložb pa ima ocenjeno iztržljivo vrednost višjo od knjigovodske, na podlagi
česar je bilo opraviljeno prevrednotenje navzgor.

Likvidacijski upravitelj
Vipa Holding d.d. – v likvidaciji

Ajdovščina, 23.5.2013
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