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Resort Maestral z novim lastnikom, a istim 
imenom  
 

Nova Gorica, 8. julij 2015 – Prodajni proces črnogorskega Resorta Maestral se s 

podpisom kupoprodajnih pogodb med družbama Hit in Monte Rock iz Podgorice 

zaključuje. Resort Maestral bo tudi v prihodnje ohranil svoje ime, določitev končne 

skupne transakcijske cene pa bo odvisna tudi od rezultatov poslovanja družbe Hit 

Montengero v poletnih mesecih. Družba Hit s kupcem načrtuje nadaljnje poslovno 

sodelovanje. 

 
Naložba v odvisno družbo Hit Montenegro je bila v okviru programa finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja družbe Hit opredeljena za portfeljsko oz. nestrateško, zato jo je družba v 

skladu s strateško-razvojnimi načrti in namero deinvestiranja finančnih naložb v tujini tudi 
ponudila na trgu. Prodajni proces je po načrtovanih fazah potekal v sodelovanju z družbo Alta 

Skupina iz Ljubljane, ki je kot ekskluzivni finančni svetovalec pri prodaji uspešno izpeljala 
transparentni mednarodni prodajni postopek.  
 
Družba Hit je dogovor o prodaji 75,01 % deleža osnovnega kapitala v družbi Hit Montenegro ter 
pripadajočih nepremičnin in turističnih objektov komplesa Maestral, Resort & Casinò, včeraj 
sklenila z družbo Monte Rock (Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i 
usluge, export-import »Monte-Rock«, Podgorica), katere ustanovitelj in izvršni direktor je Petros 

Stathis. Slednji je mednarodni turistično-gospodarski javnosti najbolj poznan v vlogi investitorja 
in upravljavca nekaterih izmed najbolj luksuznih resortov svetovne verige Aman, med njimi tudi 
Aman Sveti Stefan in Aman Grand Canal Venice.  
 
Pogajanja za sklenitev kupoprodajnih pogodb so sledila oddani zavezujoči ponudbi ter izvedbi 
skrbnega pregleda, obisku lokacije in udeležbi na management prezentaciji. Po dveh ločenih, a 

povezanih kupoprodajnih pogodbah, bo kupec Resort Maestral prevzel ob izpolnitvi vseh pogojev 
za zaključek prodajnega postopka. Na končno skupno transakcijsko ceno bodo vplivali tudi 
rezultati poslovanja družbe Hit Montengero vse do 31. avgusta 2015. 
 
»V imenu družbe Monte Rock z največjim veseljem oznanjamo potrditev dogovora o nakupu 
75,01-odstotnega deleža podjetja Hit Montenegro ter pripadajočih turističnih zmogljivosti in 
nepremičnin Resorta Maestral. Vsem udeleženim se želim zahvaliti za izkazano profesionalnost, 

usmerjeno v sklenitev dogovora, ki je v obojestranskem interesu. Ker smo že sosedi, naš resort 
Aman Sveti Stefan se namreč nahaja v neposredni bližini Maestrala, smo za to priložnost 
izjemno hvaležni, saj se močno zavedamo potenciala tega območja. Naš cilj je investirati v 
obstoječe zmogljivosti ter okrepiti in izboljšati ugled resorta,« je ob podpisu pogodbe povedal 
Petros Stathis. »Ko se lotevamo tega novega izziva, močno verjamemo v zavezo zaposlenih, ki 
so pomemben dejavnik našega uspeha. Podjetja naše skupine zaposlujejo okoli 1000 ljudi, ker 
načrtujemo naložbo v novi hotel Kraljičina plaža, se bo to število še povečalo. Dokazali smo, da 

se držimo načela dolgoročnih odnosov, ki jih omogočajo priložnosti dolgoročnih investicijskih 

projektov. Črna gora je država, deležna velikega osebnega in poslovnega zanimanja. Veselimo 
se, da bomo še naprej prispevali k potencialu te zelo obetavne dežele in jo tako pri razvoju tudi 
podpirali,« je zaključil Stathis. 
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Predsednik uprave družbe Hit, mag. Dimitrij Piciga, je ob tem poudaril, da »se je priložnost 
prodaje Maestrala uresničila v pravem trenutku, predvsem pa ob ustrezno izraženem interesu 
kupca. Maestrala nismo nameravali prodati za vsako ceno, tako kot smo ob začetku prodajnega 
procesa tudi napovedali. Napore zdaj usmerjamo v zagotovitev dobrega poslovanja odvisne 

družbe Hit Montenegro v poletnih mesecih. Tudi v prihodnje bomo v okviru poslovnih povezav z 
novim lastnikom razvijali potencial povezovanja destinacij in kroženja gostov, hkrati pa ostaja 
odprta tudi poslovna priložnost, da bi družba Hit upravljala igralnico v resortu Maestral.«  
 
Glede učinkov prodaje Resorta Maestral v družbi Hit pojasnjujejo, da bodo ti pomembno 
doprinesli k izboljšanju kapitalske strukture in likvidnosti družbe, vplivali na zmanjšanje 
zadolženosti in kar je najpomembnejše omogočili izvedbo novih investicij z večjim deležem 
lastnih sredstev.  

 

»Maestral nedvomno ostaja ena najuspešnejših slovenskih gospodarskih zgodb v Črni gori, za 
kar gre zahvala vsem, ki so jo v vseh letih soustvarjali. Dostopnost svežega investicijskega 
kapitala bo Maestralu omogočila nadaljnji razvoj in posodobitev v skladu s trendi na svetovnih 
trgih, tudi družba Hit pa si bo v okviru novih poslovnih povezav še naprej prizadevala prispevati 
k zagotavljanju celovitosti in kakovosti turistično-zabaviščnih storitev Maestrala,« je v zaključku 
povedal mag. Dimitrij Piciga.  

 
 

____________________  
Več informacij:  Lavra Peršolja, Kabinet uprave, Hit, d. d., lavra.persolja@hit.si, m 031 336 814 
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