- v likvidaciji

VMESNO POROČILO
LIKVIDACIJSKEGA UPRAVITELJA
za obdobje od 1.7. do 19. 11. 2015

Ajdovščina, november 2015

1

Splošna pojasnila

Družba pripravlja Vmesno poročilo poslovodstva na podlagi 114. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Ur. list, št. 67/07 s spremembami).
Poročilo je pripravljeno za obdobje od 1.7.2015 do 19.11.2015 (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:

Tomaž Juvan
Goran Gojković
Maja Gazvoda

Delničarji in trgovanje z delnico
Izdajatelj:
Trgovalna oznaka delnice:
Segment kotacije:
Način trgovanja:
Začetek kotacije:

VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji
VHDR
Vstopna kotacija
Avkcijski način trgovanja
06. 11. 2003
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Osnovni kapital družbe VIPA HOLDING, d.d. – v likvidaciji znaša 30.660.845,43 EUR in je
razdeljen na 7.347.565 kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti plačane.
Vse delnice so izdane v nematerializirani obliki in dajejo delničarju pravico do:
• udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,
• sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend in
• v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali
likvidacijske mase.
Na dan 18.11.2015 je Družba imela 11.482 delničarjev.
Deset največjih delničarjev družbe Vipa Holding d.d. je na dan 31.10.2015 imelo 5.899.187
delnic, ki predstavljajo 80,29 odstotni lastniški delež.
Tabela 1: Deset največjih delničarjev družbe Vipa Holding d.d. na dan 31.10.2015
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SKUPAJ
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Delničar
VIPA d.d. . v likvidaciji
VIPA HOLDING d.d. – v likvidaciji
ZGONIK TIMOTEJ
FORTUNAT MILOŠ
I.M.2000 d.o.o. Koper
VZMD
FIN VITA d.o.o.
SPIRA PET d.o.o.
LAGERFIN d.o.o.
ZGONIK MARKO

Št. delnic
5.834.193
22.062
9.562
9.327
6.410
4.224
3.768
3.672
3.306
2.663
5.899.187

Delež
79,40%
0,30%
0,13%
0,13%
0,09%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
80,29%

Odvisne družbe Vipe Holding d.d – v likvidaciji in pomembnejši
finančni podatki odvisnih družb glede na drugo točko 3. odstavka 114.
člena ZTFI

Vipa Holding d.d. – v likvidaciji ima na dan poročanja odvisno družbo Vipa Nepremičnine
d.o.o.. Družba Vipa Holding d.d. – v likvidaciji presega 50,00 % lastniški prag tudi v družbi
Lipa Ajdovščina d.d. – v likvidaciji.
Ključni podatki odvisnih družb:
1.

VIPA NEPREMIČNINE d.o.o.
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina
Družbo zastopa direktor Miran Gombač

Družba VIPA NEPREMIČNINE d.o.o. je v 100,00 odstotni lasti družbe VIPA HOLDING
d.d. – v likvidaciji. V prvih devetih mesecih leta 2015 je ustvarila izgubo v višini 3 mio EUR.
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Pomembnejši poslovni dogodki v družbi Vipa Holding v obdobju
1.7.2015 – 19.11.2015

Družba je v tem obdobju nadaljevala z odprodajo svojega premoženja v skladu s sporazumom
doseženim za največjim nespornim upnikom in uspela svoje obveznosti dodatno znižati še za
1.950 tisoč EUR.
Odprodajo največje naložbe 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 za 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 ter plačila in izbrisa zastavne pravice na vrednostnih papirjih. Tožbo je
prvostopenjsko sodišče odločilo v korist Družbe, nasprotna stran pa se je na odločitev
pritožila. Družba je svoje interese zavarovala tudi z začasno odredbo, ki je pravnomočna, in ki
do konca spora Abanki d.d. prepoveduje nadaljnje aktivnosti v zvezi z izterjavo iz naslova
solidarnega poroštva za kreditojemalca Vipa d.d..
Drugih pomembnejših dogodkov za družbo v obdobju, na katerega se nanaša to poročilo, ni
bilo.
Finančna slika
Družba Vipa Holding d.d. – v likvidaciji skladno s Slovenskim računovodskim standardom 37
spremlja tržno oziroma čisto iztržljivo vrednost svojega premoženja.

Likvidacijski upravitelj
Vipa Holding d.d. – v likvidaciji
Ajdovščina, 19.11.2015
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