
(Odgovor na članek »Direktor Menine
Jože Homar odbil poskus menjave
nadzornikov in umika lastnih delnic«,
objavljen v Dnevniku 8. junija 2011.)

Mercataje v Menini že večkrat
poskušala zamenjati člane
nadzornega sveta. To je bil njen

cilj tudi na letošnji skupščini, kije
bila 7. junija 2011. Za nove člane
nadzornega sveta je predlagala Petra
Mahniča, Marka Mencina in Dragico
Gerželj Stopar.
Ker ne meni ne drugim lastnikom ni
bila dana možnost podati svojega
mnenja, ki bi bralcu predstavilo
celovitejšo podobo o dogajanju na
skupščini Menine, v tem odgovoru
podajam dodatne informacije.
Direktor Menine Jože Homar nisem
neposredno niti posredno večinski
lastnik Menine in je zato lastniško ne
obvladujem, kot navaja omenjeni
članek. Sam zato ne morem imenovati

ali razreševati članov nadzornega
sveta.
Pravica lastnikov je, da preverijo
predlagane člane nadzornega sveta. Iz
javno objavljenih podatkov je
razvidno, da so družbe, kijih
obvladuje Peter Mahnič, predlagani
novi nadzornik, lani ustvarile več kot
5 milijonov evrov izgube ter bile
prekomerno zadolžene.
Sklepam, da so ti podatki večino
lastnikov Menine vodili pri odločanju
o predčasni zamenjavi obstoječih
nadzornikov s Petrom Mahničem in
Markom Mencinom. Z zavrnitvijo
predloga Mercate so potrdili, da
sedanji člani nadzornega sveta
opravljajo svoje delo skrbno in
kakovostno, zato za zamenjavo ni
nikakršnega razloga.
Omenjeni članek navaja, daje male
delničarje razburil podatek, daje
predsednik nadzornega sveta Menine
prejel 9-krat več kot predsednik
nadzornega sveta Petrola. To ne drži.
Ta napačen podatek ni razburil malih
delničarjev, temveč Rajka Stankoviča,
predsednika Društva malih
delničarjev - Skupaj smo močnejši, ki
je na tej skupščini zastopal Mercato
(kije 20-odstotna lastnica Menine).
Predsednik nadzornega sveta Menine
Igor Bmotje v letu 2010 prejel za delo

v nadzornem svetu 855 evrov bruto,
kar je razvidno iz letnega poročila.
Na vprašanje Mercate o opravljanju
poslov za družbo Izolacija - Kern sem
podal pisen odgovor, kije bil objavljen
na spletni strani Menine. Storitev, kije
bila Izolaciji - Kern zaračunana po
tržnih cenah, smo opravili v obdobju,
ko zaradi upada naročil Menina ni
imela polno zasedenih kapacitet.
Menina, proizvodnja pogrebne opreme
d. d., Kamnik je podjetje z dolgoletno
tradicijo. Ima 114 zaposlenih in je
eden večjih evropskih proizvajalcev
pogrebne opreme. Njena glavna
dejavnost je proizvodnja krst.
Osemdeset odstotkov jih izvozi, največ
v Nemčijo in Francijo. Da ostaja
konkurenčna, je zaradi hitrega
naraščanja upepeljevanja in čedalje
večje konkurence drugih proizvajalcev
prisiljena v nenehno posodabljanje
proizvodnje, zmanjševanje stroškov in
pridobivanje novih trgov. Kljub težkim
razmeram vsa leta posluje pozitivno
in ni zadolžena.
Menim, da zgornji podatki dovolj
nazorno povedo, zakaj si večina
delničarjev Menine d. d. ne želi
nadzornikov po predlogu Mercate.

Jože Homar
direktor Menine d.d. Kamnik

Družbe, ki ji lastniško obvladuje Peter Mahnič
Direktor Nadzornik Čisti pooslovni Finančne

'
izid v EUR obvez, v EUR

ACK d.d. Koper Peter Mahnič -1.055.893 2.650.388

FERSPEDd.d. Peter Mahnič, -1.812.345 4.328.643
Ljubljana Marto Mencin

MERCATA d.d. Ljubljana Marko Mencin -947.085 9.552.620

STEKLARSTVO SPECTRUM Marko Mencin -1.110.173 4.148.934
d.o.o. Ljubljana

LOTRANS ŠPED d.o.o. 20 % Marko Mencin -17.448 1.322.300

FIBA d.o.o. Koper Marko Mencin -167 45.229

ADRIACAPITAL KOPER, -834.607 8.970.567
d.d. Koper

FERPORT d.o.o. Koper -148.585 2.663.144

Skupaj -5.926.303 33.681.825
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