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EELD AS 

EELD AS har fått gjennomført de fleste tiltak som var satt som mål. Fremdeles jobber vi med 
ytterligere kostnadsreduksjoner i selskapet.  

Det er sikkert flere som har fått med seg at det foreligger en anmeldelse av tidligere styre og 

administrasjon fra en aksjonærgruppe. Selskapet er ikke part i denne saken, og kjenner  ikke til 

detaljer.  Vi vil derfor ikke ha dette med i vår rapportering og ber eventuelt interesserte ta kontakt 
med de involverte for ytterligere informasjon.  

LUMINI 

Vi hadde som mål å få signert kontrakt med Muller tidlig i år med åpning rundt påske. Kontrakt ble 

signert i sommer og åpning er nå satt til 16. november. Det skal bli godt å få fylt dette lokalet. 

Forskyving av inntekter fra Muller gir oss en endret kontantstrøm, som så langt forutsettes løst ved 

at første tilbakebetaling av halvparten av det kortsiktige lånet blir utsatt et halvt år.  Renter på det 

kortsiktige lånet utbetales ihh til plan. Styret forventer at vi får aksept fra de 18 långiverne på denne 
forskyvning av tilbakebetalingen. 

For Emmezeta hadde vi diskusjoner frem til juni, og selv om ledelsen i Kroatia ville inn, fikk de ikke 

med seg styret. Vi har hatt forhandlinger med en annen møbelforretning som vil ta de resterende 

fristilte lokalene etter Victus, totalt 2.000 m2, der i blant 700 m2 lager. Vi sender over tilbud på avtale 

denne uken og forventer et forholdsvis raskt svar. Med utvidelse av DM og dette lageret har vi kun 

igjen vel 600 m2 lager som vi regner med å få utleid til andre leietagere.    

Ut august har vi økning i besøk på totalt 17 % og forventer ca. 2,1 mill. besøkende i år. Omsetningen 

så langt i år er en økning på 25-30 % i forhold til samme periode i fjor.    

Vi har nå snudd pengestrømmen og begynt å få tilbakeført kapital fra Kroatia 

SAVSKA 

Alle planer for utbygging er godkjent forlenget frem til utgangen av 2019. Rammetillatelse er ikke 

fornyet da vi regner med at en kjøper vil endre på prosjektet. Vi arbeider med potensielle investorer 

og søker også kontakt med hotellkjeder som var i dialog med oss i 2011. 

Eventuelt salg baseres på at rammeavtale vil blir gitt. Ved denne fremgangsmåten mener vi at 

oppnåelig salgspris vil være MEUR 6-7, hvor MEUR 1,5-2,0 vil måtte trekkes fra for tomtekjøp av de 
resterende 20 %, utgifter til godkjennelser og salgskostnader.  

KUPINEC 

Vi har nå godkjent planer for vei inn til feltet, slik at vi har adkomst til østre del av næringsområdet. 

Veiplan er klar helt inn til rundkjøring på planlagt ny fylkesvei, men her har vi ikke hånd om grunn for 
de siste 300 meter av veien, noe som trengs for adkomst til boligområdet. 

Forespørsel på entreprisen vil bli sendt ut i høst. Vi trenger konkrete tilbud for å kunne fremme 

søknad til EU. Med pris klar og antydning til hva vi kan forvente i stønad fra EU, vil vi sette opp et 

overslag på hvordan vi kan få gjennomført tilknytting av infrastruktur til området slik at det kan 

utvikles. Salg av Kupinec uten dette anser vi som svært vanskelig. 

 



 

 

BENKOVAC 

Det er ikke noe tiltak som må gjøres for Benkovac. Tomten er oppdelt i 6 parseller med egne 

bruksnummer og vi har hatt noen følere ute og sendt over prospekt, men ikke fått noen respons.  

Prospektene som er oversendt til større internasjonale selskaper og slike beslutninger er en 
forholdsvis lang prosess. 

PRIJEDOR 

Vi har lagt tomten ut for salg, til en minimumspris på MEUR 1,0. Salg går via advokat i Banja Luka som 

har meldt at han muligens får inn et tilbud i løpet av september. 

 

Juridiske saker 

Sak mellom Lumini og Nova Moda ( Terranova) 

I forbindelse med gjennomføring av kontrakt mellom Lumini og Terranova i 2012 ble det investert av 

Lumini totalt HKR 5.679.331 (MNOK  7,1 ), av dette var installert utstyr HKR 2.392.888 (MNOK 3,0 ), 

alt betalt av EELD. Terranova trakk seg fra kontrakt grunnet manglende totalt utleie, og krevde også 
retten til installert utstyr som de ville ha utlevert.  

I første rettsinstans (dårlig forarbeid av oss) vant de saken og i tillegg til utstyr ble vi dømt til å betale 

HKR  554.375 (NOK  700.000) i saksomkostninger. Saken er anket og er satt opp i «High Commercial 
court of Croatia», tid ikke satt. Utstyret er innkjøpt av dem, men betalt av oss. 

Sak mellom Lumini og Namco (første leverandør av service til Lumini, gått konkurs og bostyret 

kjører saken). 

Saken dreier seg om manglende betaling på HKR 694.628 (NOK 870.000) for ikke leverte tjenester. 

Tidligere administrasjon har dessverre ikke avvist fakturaen, men ikke betalt den. Den er ført i 

bøkene og medtatt på refusjon av moms. Saken har stanset opp fordi vi har gått til motsøksmål mot 

selskapet og ledelsen, for å lage falske private rapporter i ettertid. Saken ligger i «Commercial Court 
Zagreb» og dom forventes før nyttår. 

Sak mot Rados/Mohorovic 

Saken skal ha sin siste høring 21. september, og dom forventes i løpet av november. Dette gjelder 
tilbakebetaling av halve kjøpesummen på HKR 15.276.892 (ca. MNOK 19,0).  

Tomislav Rados har sak mot Kupinec (som største delbetaler av forskudd) på restbeløp tilsvarende 

som ovenfor. Siste høring i denne saken er satt til 29. november. 

Vi føler oss rimelig trygg på disse sakene, spesielt med henblikk på at Rados har signert forlik på å 
betale MNOK 11,1 for å stanse begge sakene. 

Et annet element i saken er at SEE II som var kontraktspart med Rados er slått konkurs. Vi vil som eier 
av Kupinec og Benkovac være de største kreditorene mot SEE II i bostyret  

Uansett vil en vunnet sak fortsatt ha vansker med å kreve inn beløpet, og vårt beste håp er fremdeles 
at de klarer å selge Zupanje tomten.  

 

14. September 2017 

Styret i EELD 


