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Velenje - Holding slovenske elektrar-
ne (HSE) je na včerajšnji skupščini
Premogovnika Velenje podprl svoj
predlog o imenovanju revizijske
družbe Audit, ki bo preverila ustrez-
nost cene, po kateri je premogovnik v
preteklih letih prodajal premog edi-
nemu kupcu, Termoelektrarni Šošta-
nj (TEŠ).

Tako so v holdingu, ki ga vodi
Borut Meh, prehiteli male delničarje
Premogovnika Velenje na čelu z
družbo MP Naložbe. Ti so prav tako
zahtevali imenovanje posebnega re-
vizorja, ki bi preveril posle s prodajo
premoga, a delničarji o njem sploh
niso odločali. Čeprav bo posle pre-
mogovnika posebni revizor vendarle
pregledal, pravni zastopnik malih
delničarjev Vladimir Bilič včeraj ni
bil zadovoljen z razpletom skupšči-
ne, saj je sklep, ki ga je predlagal HSE,
»precej omiljen, saj ne predlaga pre-
verjanja tudi drugih kazalcev poslo-
vanja TEŠ, iz katerih je razvidno, da
je cena premoga prenizka«. »Elek-
trična energija, ki jo prodaja TEŠ,

nenehno narašča, cena premoga, ki
jo odkupuje, pa se ne spreminja,« je
dejal Bilič.

Ob tem je Bilič poudaril, da bodo
»boj nadaljevali na treh frontah«.
»Poleg tega, da bomo vložili izpod-
bojno tožbo na sklepe včerajšnje
skupščine, bomo imenovanjeposeb-
nega revizorja zahtevali tudi prek
sodišča. Odločanje o tem bi moralo
biti glede na dejstvo, da obvladuje-
mo za več kot deset milijonov osnov-
nega kapitala družbe, zgolj formal-
nost. Zelo verjetno pa bomo že nas-
lednji teden zahtevali sklic nove
skupščine, na kateri bodo delničarji
ponovno odločali o imenovanju po-
sebnega revizorja,« je napovedal Bi-
lič.

Spor med HSE in malimi delničarji
premogovnika, ki ga vodi Milan
Medved, je sicer prvič izbruhnil lani
jeseni, ko je novo poslovodstvo hol-
dinga na čelu z Mehom z delničarji
prekinilo pogovore o nakupu njiho-
vih deležev v Premogovniku Velenje.
Ti naj bi se pred tem z nekdanjim
generalnim direktorjem HSE Jože-
tom Zagožnom že dogovorili o pro-
daji po ceni okrog 50 evrov za delni-

co, kar bi holding stalo okrog 30
milijonov evrov. Po tem ko so mali
delničarji konec lanskega leta izpod-
bijali imenovanje dveh predstavni-
kov holdinga v tričlanski nadzorni
svet premogovnika, so februarja le-
tos že prvič zahtevali tudi imenova-
nje posebnega revizorja, ki bi preve-
ril, ali premogovnik lignit edinemu
kupcu res prodaja po prenizki ceni.
Meh včeraj popoldne ni bil doseglj-
iv.

Zgodbi daje dodatno razsežnost
podatek, da nadzornemu svetu druž-
be MP Naložbe, ki je največja med
upornimi delničarji, predseduje Ivan
Pušnik. Gre za enega najvplivnejših
poslovnežev iz Šaleške doline, ki se
ukvarja tudi z uvozom premoga. Že
pred časom smo sicer v Dnevniku
razkrili študijo Evropske banke za
obnovo in razvoj (EBRD), ki je urad-
no dopustila možnost, da bi lahko v
TEŠ del premoga za blok 6 tudi
uvozili, morebitna višja cena lignita
pa bi to verjetnost še povečala.
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