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Žalec, 18.11.2014 

 

Spoštovani,  

V preteklih nekaj mesecih je bilo v medijih objavljenih kar nekaj  člankov, ki so se navezovali na 
stečaj podjetja KIV d.d. in delovanje njegovega stečajnega upravitelja Matjaža Nanuta, 
imenovanega s strani Okrožnega sodišča v Celju.  

Veliko napisanega je bilo netočnega in enostranskega, kar je botrovalo odločitvi, da se je skupina 
Enerbee s sedežem v Veliki Britaniji, v okviru katere je sedaj zaposlenih 11 nekdanjih zaposlenih 
KIV d.d. odločila, da skupaj z avstrijskim partnerjem in delničarjem Christof Group zadeve 
pojasnijo in predstavijo prava dejstva in s temi povezano dokumentacijo, ki se nanaša na sam 
stečajni postopek ter našo udeležbo v njem. 

V preteklih petnajstih mesecih sta skupini Enerbee in Christof izkazali svoj resni interes za 
prevzem sredstev KIV d.d. v stečaju v treh nakupno/najemnih ponudbah, ki sta jih podali preko 
pooblaščene odvetniške pisarne in sicer ponudbo za eno dražbo in dve ponudbi za predlagan 
najem oziroma nakup KIV-ovih nepremičnih in uporabe pravic intelektulane lastnine (PIL). Vse 
ponudbe so bile naslovljene na stečajnega upravitelja g. Matjaža Nanuta.   

Kljub temu, da so bile vse naše ponudbe ali zavrnjene ali pa namensko spregledane, se je g. 
Nanut odločil sprejeti ponudbo s strani podjetja Samo Feštajn  s.p. - avtoodpad Feštajn, pri 
čemer je bila v najem oddana projektantska pisarna podjetja KIV (prej v lasti KIV Trade d.o.o.) in 
proizvodnja hala KIV-a, in sicer za vsoto, ki je manjša od ponujene s strani podjetij Enerbee in 
Christof. Prav tako je bila sprejeta ponudba za najem PIL za manjšo vsoto kot je bila ponujena z 
naše strani.  

Ponovna vzpostavitev proizvodnje kotlov in ponovna zaposlitev delavcev, ki so izgubili svoja 
delovna mesta v stečaju, je bila ves čas naša močna skupna želja. Ob dejstvu, da je podjetje 
Christof takšen podoben proces že izvedlo pri podjetju Montavar Metalna Nova v Mariboru, kjer 
je ponovno zaposlilo 40 delavcev, je bil takšen korak samoumeven. Poleg tega sta tako obe 
podjetji v zadnjih 18 mesecih v Sloveniji ustvarili že 52 delovnih mest. Žal stečajni upravitelj ni 
upošteval dobrih referenc naših podjetij, s čemer je onemogočil optimalno upravljanje in 
unovčevanje stečajne mase.  

V splošnem smo presenečeni in zelo razočarani nad vodenjem stečajnega postopka KIV, ki meče 
slabo luč na slovenske pravne postopke ter odvrača tuja podjetja od ustvarjanja in snovanju 
novih projektov v državi.  
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Priloženo vam posredujemo podroben kronološki pregled dogodkov in aktivnosti, ki so bile 
izvedene z naše strani. V kolikor bi želeli vpogledati v dokumentacijo, ki dokazuje dejstva 
navedena v pregledu, smo vam to pripravljeni omogočiti.  

V stečajnem postopku naš zastopa odvetniška pisarna Jadek&Pensa, ki vam lahko pojasni pravne 
vidike zadeve, nas pa lahko kontaktirate na: info@enerbee.eu.  

 

S spoštovanjem! 

Marco Dell'Aquila 

CEO  
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