
 

 

EELD AS KVARTALSRAPPORT Q4 2019 

 

EELD AS: Etter mye arbeid med å få på plass nytt bank lån i Kroatia, ble vi i 

stand til å betale ned deler av obligasjonslånet. I månedsskifte 

september/oktober tilbakebetalte vi ca. 107 mill. NOK, og går videre med en 

rest på knapt 116 mill. NOK. Dette lånet forrentes med 6 % p.a og renter 

utbetales halvårlig. Lånet har pant i eiendommene i Kroatia, og har forfall 

senest 30/6 2023. 

Styret jobber med alternative løsninger slik at restlånet blir innfridd innen utløp 

av juni 2023.  

Gjennomføring av sletting pant og oppretting nye pant har vært omfattende og 

krevd mye innleid advokathjelp. Vi burde ha kunnet gjennomført dette enklere, 

men flere obligasjonseier møter og økte krav til sikkerhet medførte økte 

kostnader med transaksjonen. Total kostnad til advokathjelp kom på over 2 

mill. NOK. 

 

LUMINI: Senteret er nå 100% utleid. (ikke medregnet innredet Casino på plan 

2). De siste leietagerne kom på plass i november, og vi konsentrerer oss nå om 

fornying av leiekontrakter (i det alt vesentlige forbedring), samt utskifting av 

leietagere som ikke har tilfredsstillende drift. Vi har 4-5 leietagere som vi ikke 

er fornøyd med relatert til omsetning og leiesum. Målsetting er å få skiftet 

disse ut i løpet av året, uten vesentlig kostnad for oss, men forhåpentlig med 

vesentlig bedring av leieinntekt.  SE VEDLAGT BESØK OG OMSETNING. 

I året 2019 hadde vi 2,6 mill. besøkende, hvilket er 5 % økning fra 2018. 

Omsetningen endte på 300 mill. HKR (40 mill. EUR), opp 9,5 % fra 2018. Vår 

‘forecast’ for de neste 5 årene (2019 til 2024) som lå til grunn for banklån var 

en årlig økning på 2,5 % på besøkende og 5 % på omsetning. Dette er også 

budsjett for 2020 basert på. På kostnadssiden har vi fortsatt klart å oppnå noen 

besparelser, men videre reduksjon vil være vanskelig i årene fremover. 

Styret vurderer alternative strategier m.h.t. Lumini. Vi registrer at internett tar 

over deler av handelen. Dette registrer de sterkt i USA, begynner også å merke 

det i Norge, og selv om vi foreløpig ikke har registrert mye av dette i Kroatia, 

vet vi at utviklingen går raskt, og vi må finne optimal timing for salg. 2020 vil 

være det første året at senteret er fullt utleid.  



 

 

 

KUPINEC: Vi har jevnlig kontakt med kommunen og fylket (Zagreb) i forbindelse 

med fremdrift på planlagt fylkesvei gjennom feltet vårt. Vi håper arbeidene 

kommer i gang i løpet av året, da tilkomst til tomten er essensiell.  

Vi har opparbeidet en tilkomstvei fra øst, slik at det er mulig å kjøre inn til 

tomtegrensen. Dette er også tilkomstpunkt hvor vann og strøm vil bli ført frem 

til feltet. Vi er i dialog med alle offentlige etater, men vil ikke investere mer i 

området før potensiell kjøper er på banen. 

Kupinec er stor og krevende eiendom som det er utfordrende å selge. Vi jobber 

bredt med å presentere området, men selv om Collier har hatt dette fremme 

på flere konferanser i Europa har vi ikke fått noen henvendelser det siste året.  

Våre kollegaer i Croatian Development Property II AS, har laget en flott 

presentasjon vedrørende sitt prosjekt JARUN PANORAMA som de har ute via 

Collier. Vi er spent på om deres brede eksponering gir resultat. Styret vurderer 

om vi må investere mer på salgs tiltak enn vi så langt har gjort. 

 

SAVSKA: På Savska har vi via Collier hatt rundt 10 selskaper som har vurdert 

tomten, uten at det har kommet inn konkrete bud. Vi hadde også en 

henvendelse i høst utenom Collier, som var interessert, men vi har foreløpig 

ikke mottatt bud.  

Vi arbeider fortsatt med staten om å få kjøpt deres andel av eiendommen.   

Gjeldende kommunedels plan for tomten er næring (kontor/hotell/detalj). Det 

foreligger forslag til endringer i planen, hvor det vil bli gitt mulighet for 

leiligheter. Så langt vi vet skal planen opp til avstemming i kommunestyret i 

løpet av februar, og går det gjennom, vil vi ha flere aktører som kan være 

interessert. Selv om tomteutnyttelse vil bli lavere vil tomteverdi per BRA være 

betydelig høyere med bolig enn med næring.  

Vi ser optimistisk på salg av Savska.   

 

BENKOVAC: I løpet av 2019, registrerte ikke Collier noe direkte interesse for 

tomten. De mente pris var for høy, basert på andre tomter som kommunen 

hadde ute for salg. Anbefaling var å avvente til kommunen sine tomter var solgt 



 

 

Etter info vi har klart å få, blir disse tomten kjøpt for videresalg, og ved 

videresalg forventer vi prisene vil komme opp i det nivå vi ønsker.  

. 

 

PRIJEDOR: Etter mange år i rettsvesenet blir det meldt at vi vil motta dom i sak 

vi har hatt mot tidligere ansatt i selskapet (pågått i 9 år). Hva resultatet blir er 

mer uklart.  

Vi har hatt noen henvendelser fra potensielle kjøpere, og sendte i romjulen ut 

ett prospekt med forventet salgspris. Det kan her være aktuelt å selge 

selskapet, og da kan dommen spille inn i prisvurdering.  

 

ANDRE SAKER: I desember mottok vi dom i ankesak mot Rados. Etter at vi i 

2018 vant en soleklar dom i tingretten, avsa lagretten, til alles forundring, dom 

i favør Rados, og vi ble dømt til å betale saksomkostninger. Part i saken er vårt 

selskap (SEE II) som ikke har midler. Vi har sendt inn anke.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i EELD AS 

 

 

 

  


