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Delvis udsigt over Anfi Tauro-komplekset, i går, med 

havet i baggrunden. Jeg RAPETTI 

Lopesan-koncernen forhandler sin 

indtræden med en styrkeposition i Anfi 

Tauro. Halvdelen af aktierne er i 

hænderne på den svenske norske 

forretningsmand Björn Lyng. De 

resterende 50% styres af Santana Cazorla-koncernen, som også har det endelige ord i 

hver beslutning truffet i selskabet. Imidlertid købte Lopesan for et år siden en gæld på 14 

millioner, som Anfi Tauro vedligeholdt med familien Cárdenes, den oprindelige ejer af 

landene i Taurus bjergrige kløft. På en sådan måde er det med Lopesan, at Lyng og 

Santana Cazorla nu har udestående gæld. 

Samtidig forhandler Lopesan-koncernen med nordmændene om overtagelsen af 

hovedparten af selskabets aktiepakkeløsning. Det vil sige, at der ikke er noget problem 

mellem Lyng og Lopesan at afregne debetkontoen. 

Eustasio López-Gruppen Lopesan- og Santiago Santana Cazorla -Grupo Santana 

Cazorla, to af de vigtigste forretningsmænd på De Kanariske Øer, ansigt til ansigt. Hvis 

købsforretningen fra den første parts side kun kan føre ham til at kontrollere 50% af 

aktierne og til lige titler, beslutter Santana Cazorla, hvad er meningen? 

Guldandelen er fra Santiago, men i sidste ende kommer Eustasio ud. Nøglen er i køb af 

gælden på 14 millioner -9 millioner ifølge andre kilder - som Anfi vedligeholdt med 

Cárdenes. Dette beløb resulterede i et forsinket og forfaldent lån fra Lopesan Group, 



som Grupo Anfi Tauro SA skulle have konfronteret med, herunder solidarisk Anfi del Mar 

SL og arvingerne af Björn Lyng. 

Kort sagt, hvis Lopesan overtager 50% af aktierne - eller tilføjer dette beløb sammen 

med Lyng - vil det samtidig være virksomhedens ejer og kreditor, som ifølge de 

konsulterede erhvervskilder ville tjene til at reducere virkningerne af det guldlager, som 

Santana Cazorla havde. 

Kreditten løber i domstolene. Konkret en Retten i Las Palmas har allerede beslaglagt 

pakken T-22 Delvis Plan Anfi Tauro -A venter tasación- og brugsrettigheder Anfi 

Emerald Club Hotel, et femstjernet med 700 senge, der er af de få virksomheder, der er 

bygget i området. Selv også det embargo salg af høst rettigheder -tid sharing- Emerald 

skift afventer dato, der skal bortauktioneres. Afskærmningerne er noteret i Mogán 

Ejendomsregistret. 

Hvis salget endelig nå embargoen, at vanskelighederne ved egne Anfi Group fat 

yderligere komplicere kredit. Allerede sidste år virksomheden opnået kredit 

refinansiering opnået i 2006. Et pust af luft, forsinket fem år-2014-2019 løbetiden på 

lånet. 

Princippet om aftale mellem Lopesan og Lyngens arv eksisterer allerede. Målet er at 

kontrollere i fællesskab flertallet af Anfi-koncernen. Forståelsen mellem begge parter 

synes ikke at have for mange forhindringer. Faktisk er den afdøde Björn Lyng og 

famlede Eustasio Lopez når den gigantiske rejsearrangør TUI viste sin hensigt om at 

forlade selskabet i 2004. Endelig var det Santana Cazorla-gruppen, der har taget stykke 

af kagen med et beløb, der er så Det stod på omkring 150 millioner euro. 

Mutisme i de to canariske erhvervsgrupper er absolut. Ingen af dem ønsker at flytte en fil 

offentligt. I Lopesan henviser de til en formodet fortrolighedsbestemmelse, som de er 

bundet sammen med Lyng. De forsinker erklæringerne ved afslutningen af analysen af 

aftaleprincippet. Det vil sige at vide om dette er økonomisk, juridisk og økonomisk 

levedygtigt. 

I lysten til at desinvestere vil Lyng ikke finde et problem. Efter patriarkens død i efteråret 

2006 har ingen familiemedlem sin bopæl på Gran Canaria. "I afstanden kan ikke 

håndtere en virksomhed af denne størrelse," sagde en forretningskilde konsulteret. 



I det skandinaviske land har Lyng vendt sig til industriel produktion. Den manglende 

Björn var forpligtet til øen og hans projekt for Anfi Tauro. Det var en personlig ambition, 

mens deres børn har arvet et projekt, der ikke starter, og som hidtil ikke lejer dem mere 

end gæld. "Mange investorer har været interesserede, men de går gennem 

hindringerne," siger den samme kilde. 

 


