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Danes bodo delničarji
odločali o usodi obu-
božanega velenjskega
gradbinca. »Razplet je
negotov, oboje - obstanek
oziroma propad - je
približno enako verjetno,«
menijo poznavalci. Vegrad
je bolj optimističen.

»Vegrad je večino zavez iz
sporazuma o finančnem in
poslovnem prestrukturiranju
sicer nekako izpolnil,vendar je
vprašanje, ali bo to dovolj. Zah-
teve so bile namreč ohlapno,
včasih celo pomanjkljivo napi-
sane, zato je precej prostora za
interpretacijo,« razlagajo naši
sogovorniki in dodajajo kon-

kreten primer: »Med drugim
so denimo sveto obljubili, da bo
družbi pooblaščenki pravoča-
sno uspelo dobiti sredstva, kijih
potrebuje za dokapitalizacijo
Vegrada. A kaj, ko niso natanč-
no povedali, kje in kako. Zdaj
je torej na PDP, drugi največji
lastnici Vegrada, in obeh ban-
kah, da ocenijo, ali je to dovolj
ali ne.«
Ne komentiramo

Precej bolj redkobesedni so
bili vpleteni. Prvi nadzornikKle-
menBoštjančič, ki s sporazumom
ni neposredno povezan, je pa se-
znanjen z vsem, kar se dogaja v
zvezi s tem, se do Vegradovega
uspeha pri uresničevanju zah-
tev ni želel opredeljevati.Matej
Golob Matzele, šef PDP, v petek
izjav o tem, kaj jim je Vegrad dal,
sploh ni želel dajati, enako ne

Hvpo, saj »ze od nekdaj ščitijo in
vedno bodo ščitili interese svojih
strank, zato poslovnih odnosov
z Vegradom ne bodo komenti-
rali«. Se bolj neuspešni smo bili
pri NLB, saj na naša vprašanja
sploh niso odgovorili.

Pa Vegrad? Kot so nam sporo-
čili v petek, »priprave na skupšči-
no potekajo po načrtu«, medtem
ko tega, kaj natančno so poslali
sopodpisnikom sporazuma in ali
imajo vse potrebno za uspešno
izvedbo današnje skupščine, niso
razkrili.Spomnimo,če današnje
srečanje delničarjevbo in bodo na
njem potrjeni vsi predlagani skle-
pi, ima Vegrad možnost obstoja.
V nasprotnem primeru bo mo-
rala uprava pod vodstvom Hilde
Tovšak začeti postopke prisilne
poravnave ali celo stečaja. •


