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Ljubljana - Na včerajšnji skupščini
Velane so delničarji podprli nas-
protni predlog Vseslovenskega
združenja malih delničarjev
fVZMD) in Kapitalske družbe (Kad)
o oddelitvi nepremičnin na novo
podjetje Velana Nepremičnine. Las-
tniška struktura tega podjetja bo
enaka, kot je v Velani.

Po prvotnem predlogu, ki ga je v
sklicu skupščine objavila uprava,
pa naj bi se sicer nepremičnine
Velane prenesle na novo ustanovlje-
no podjetje, ki bi bilo v 100-odsotni
lasti Velane. K takšni odločitvi je
predsednika Velanine uprave Leo-
polda Poljanska spodbudila prav-
nomočno izgubljena tožba proti
Medimurski banki, po kateri ji Vela-
na dolguje milijon evrov.

Predlogu uprave so najglasneje
nasprotovali mali delničarji sekcije
Velana pri VZMD. Po njihovem
mnenju bi prenos nepremičnin na
novo podjetje pomenil možnost
oškodovanja malih delničarjev. Ne-
premičnine Velane so v njenih bi-
lancah ovrednotene na 900.000
evrov, medtem ko naj bi po ocenah
VZMD njihova vrednost znašala
okoli 10 milijonov evrov.

Predsednik Velanine uprave Leo-
pold Poljanšek pravi, da s sklepom,
sprejetim na skupščini, še ni sezna-
njen, zato ga še ne more komentira-
ti. »Zadovoljen pa sem, da so delni-
čarji odločili o nadaljnjem razvoju
Velane,« dodaja. Z oddelitvijo ne-
premičnin bo hkrati potekala tudi
selitev proizvodnje, prodaje in trgo-
vine na novo lokacijo. To bo omo-
gočalo dolgoročno poslovanje

družbe in ohranitev delovnih
mest.

Sicer pa so na skupščini Velane
delničarji odločali tudi o dokapita-
lizaciji hčerinskega podjetja Teks
Pro v višini 140.000 evrov in ustano-
vitvi podjetja Velana Trgovina z
ustanovnim vložkom 50.000 evrov.
V tem podjetju bi imela Velana več
kot 25- in manj kot 50-odstotni
lastniški delež. Po oceni Kada in
VZMD bi moralo vodstvo samo
oceniti glede dokapitalizacije in
ustanovitve novega podjetja in o
sprejeti odločitvi nositi tudi posle-
dice. Zato sta Kad in VZMD delni-
čarjem predlagala, da se o tem
predlogu sploh ne glasuje. Kljub
temu so delničarji o njem glasovali
in ga zavrnili.
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Delničarji Velane
so včeraj odločili,
da se bodo
nepremičnine
družbe oddelile
na novo podjetje.
Posledično bodo v
kasnejši fazi lahko
prodane, medtem
ko se bo
proizvodnja
slovenskega
proizvajalca zaves
preselila na novo
lokacijo.


