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Grand Hotel Rogaška, Hotel Strossmayer in Hotel Styria v februarju
z novim lastnikom
HETA Asset Resolution d.o.o. je z družbo SLKI d.o.o. sklenila dogovor o prodaji treh hotelov
v Rogaški Slatini.
Družba SLKI d.o.o., s sedežem v Rogaški Slatini, je za hotele ponudila najboljšo ponudbo in v okviru
poganjaj izkazala največji interes za nadaljnji razvoj družbe Terme SPA Rogaška d.d., v sklop katere sodijo
Grand hotel Rogaška, hotel Strossmayer, hotel Styria, kopališki kompleks Rogaška Riviera in wellness center
Vis Vita. Mednarodni prodajni postopek je vodila družba PwC Advisory Services GmbH. Vsi turistični objekti
bodo tudi po prenosu lastništva v prihodnjem mesecu poslovali nemoteno in normalno. Prav tako
sprememba lastništva ne bo vplivala na goste in zaposlene. Višina dogovorjene kupnine je v skladu s
podpisano pogodbo in veljavno zakonodajo poslovna skrivnost.
Šipec Roman, direktor družbe SLKI d.o.o.: »Veseli nas, da smo uspešno zaključili pogajanja in bomo prevzeli
te edinstvene turistične komplekse. Prizadevali si bomo še izboljšati ponudbo in kakovost storitev, s čimer
želimo v Rogaško Slatino pritegniti nove goste. Ena izmed pomembnih nalog pa nam bo tudi skrb za
zaposlene, saj se zavedamo, da kakovostna storitev v turizmu temelji predvsem na ljudeh.«
Ivan Dujmović, generalni direktor HETA Asset Resolution d.o.o.: »Hoteli v Rogaški Slatini so eno najstarejših
in najlepših zdravilišč v Evropi. Imajo več kot 100 letno tradicijo na lokalnem, nacionalnem nivoju in
mednarodnem trgu. Vstop kupca z razvojno strategijo v lastništvo teh hotelov ne pomeni zgolj ohranitve
delovnih mest in nadaljevanja turizma v tem delu Slovenije, temveč zagotavlja ustrezen razvoj in rast te
dejavnosti ter nadaljevanje bogate zdraviliške tradicije. S sklenjenim poslom naša družba uresničuje
zastavljen načrt izstopa iz lastništva hotelskega kompleksa Terme SPA Rogaška na način, ki je sprejemljiv in
trajnosten tako za notranje kot zunanje deležnike družbe.«
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