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Ljubljana - Malim delničarjemTekstine
na včerajšnji skupščini ni uspelo z nas-
protnim predlogom o imenovanju po-
sebnega revizorja Ernst&Young, ki bi
preveril nekatere posle družbe. Petod-
stotni lastnik, podjetje Verdin Naložbe
Roberta Držana, je namreč na skup-
ščino prišel z nasprotnim predlogom,
da se za posebnega revizorja imenuje
družba Valuta, saj naj bi bila cenejša.

S tem se niso strinjali Abanka DSU,
GBD ter GBD BPH, ki imajo skupaj v
lasti dobrih 15 odstotkov ajdovske Tek-
stine, vendar je bil predlog kljub temu
sprejet. Kot nam je pojasnil Robert
Znidar iz borznoposredniške družbe
GBD, je predlog sicer vsebinsko enak
predlogu Abanke DZU, vendar so mu
nasprotovali, ker gre za družbo, za ka-
tero ni nobenih referenc iz področja
revizije, tako da bodo za zdaj počakali

na njihovo poročilo. Kot smo že po-
ročali, je Abanka DSU želela, da naj
revizor Ernst&Young med drugim pre-
veri posle med Tekstino, njeno nek-
danjo hčerinsko družbo Tekstika, Svilo
In (prek katere direktor Tekstine Si-
meon Špruk obvladuje Tekstino) ter
skrivnostnim podjetjemFNPV

Poročali smo tudi že, da so mali
delničarji Tekstine, ki se v izgubi uta-
plja že vse od leta 2005, ko se je za njeno
krmilo zavihtel Špruk, zaskrbljeni za-
radi vprašljivih kupčij z delnicami in
nepremičninami, zavajanja pri propa-
dli dokapitalizaciji, odpisov terjatev in
zamolčane prodaje hčerinske družbe.
Med drugim so bili presenečeni, ko so v
poslovnem poročilu za leto 2009 pre-
brali, da Tekstina že več kot pet me-
secev ni več lastnica invalidskega pod-
jetja Tekstika. Decembra 2009 ga je
namreč za 76.000 evrov prodala družbi
BPD Fida Tomaža Pogorelca, in to le
nekaj dni zatem, ko je Tekstina vanjo
vložila 880.000 evrov. Ker jo je že lan-

skega julija dokapitalizirala za pol mi-
lijona evrov, je s prodajo ustvarila ve-
likansko izgubo, skoraj 1,7 milijona
evrov.

Precej dvomov se tudi poraja ob po-
slih z nelikvidnimi delnicami podjetja
Elektro Maribor, saj je Tekstika sredi
leta 2008 kupila 75.000 delnic Elektra
Maribor in za eno odštela 15 evrov
(skupaj torej 1,13 milijona evrov), če-
prav se je njihova tržna cena gibala
med šestimi in osmimi evri. Tri mesece
pozneje je omenjeni paket delnic pre-
prodala matični družbi, kije za delnico
odštela deset evrov. Tekstika je torej z
naložbo v delnice Elektra Maribor us-
tvarila 375.000 evrov izgube. Delnice so
maja lani znova zamenjale lastnika,
Tekstina pa je zanje dobila le 3,77 evra
na delnico (282.750 evrov). Omenjene
delnice pa je prodala prvotni lastnici -
družbi Naložbe Plus.


