
Nadzorniki zahtevajo, da
uprava Vegrada do petka
pripravi celovito poročilo
o solventnosti družbe,
sicer bodo sklepali, da
je družba nesolventna,
in zahtevali začetek za
tak primer predvidenih
postopkov. Nasprotovanje
predlogom uprave,
ki jih je pripravila
za skupščino

Člani nadzornega sveta Vegrada so
na včerajšnji seji ponovno pozvali
upravo, da najkasneje do 6. avgusta
pripravi celovito poročilo o izpolnje-
vanju pogojev solventnosti družbe.
Kljub nenehnemu zagotavljanju upra-
ve, da družba ni insolventna, pa šte-
vilne informacije, ki se pojavljajo v
javnosti, zbujajo dvom o resničnosti
njenih trditev, je med drugim zapisa-
no v izjavi za javnost, ki jo je podpisal
predsednik nadzornegasveta Klemen
Boštjančič. V sporočilu pojasnjuje,
da je bil za nadzornika imenovan na
predlog manjšinskega delničarja PDP,
d.d., in je edini zunanji član nadzorne-
ga sveta. "Glede na dejstvo, da je širše
poslovodstvo aktivno vključeno v ve-
činski delničarki VegradNaložba DP,
d.d., je to verjetno glavni razlog, da je
sodelovanje z upravo težko in da je de-
lovanje uprave do nadzornega sveta
netransparentno," ocenjuje Boštjan-
čič.

Zahtevali popravek
sklica skupščine
Nadzorni svet je upravo tudi pozval,
naj nemudoma objavi popravek skli-
ca skupščine družbe. Uprava je brez
sodelovanja nadzornega sveta sklica-
la skupščino ter oblikovala predloge
sklepov brez sodelovanja nadzorne-
ga sveta, pri čemer je kršila določila
ZGD in presegla svoja pooblastilapri

oblikovanju predlogov sklepov za
odločanje na skupščini, v izjavi ugo-
tavlja Klemen Boštjančič in dodaja, da
uprava družbe nadzornemu svetu ni
predložila niti revidiranega letnega
poročila družbe Vegrad niti konsoli-
diranega letnega poročila skupine za
poslovno leto 2009.

Prvi nadzornik
se ne strinja z razrešnico upravi
Predsednik nadzornega sveta Klemen
Boštjančič pravi, da se v nasprotju z
objavljenim sklicem skupščine druž-
be ne strinja s podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto
2009, saj iz revizorjevega mnenja s
pridržkom nesporno izhaja, da letno
poročilo družbe temelji na pomanj-
kljivih podatkih. Prav tako se pred-
sednik nadzornega sveta ne strinja s
predlogomuprave glede imenovanja
revizorja, saj uprava predlaga isto revi-
zijsko družbo, ki je revizijo opravljala
v preteklih letih. S predlogoma pred-
sednika nadzornega sveta glede nepo-
delitve razrešnice upravi in NS za leto
2009 ter zamenjave revizorja za leto
2010 se nista strinjala druga dva člana
nadzornega sveta, vključno s predstav-
nikom zaposlenih, kar pomeni, da ta
dva predloga prvega nadzornika nista
bila izglasovana.

Uprava Vegrada je nadzornike na
seji 1. julija letos seznanila z izpolnit-
vijo obveznosti, ki jih je bila družba v
skladu s sporazumom o finančnem in
poslovnem prestrukturiranju dolžna
izpolniti do skupščine družbe 5. juli-
ja. Vendar pa nadzorni svet na podla-
gi prejetih informacij podpisnikov
sporazuma ugotavlja, da "je stališče
sopodpisnikov sporazuma - NLB, d.d.,
Hypo Alpe-Adria bank, d.d., Hypo lea-

sing, d.o.o., in PDP, d.d., do izpolnitve
obveznosti s strani družbe negativno
oziroma da navedeni menijo, da druž-
ba svojih obveznosti ni izpolnila v
pretežni meri". Nadzorni svet, pravi
Klemen Boštjančič, glede na prejete
informacije meni, da je realizacija
podpisanega sporazuma, vključno z
na skupščini že potrjeno dokapitali-
zacijo, resno ogrožena.

Nadzorni svet ugotavlja nasprotje
med dejstvi (blokada računov, neizp-
lačilo plač, neizpolnitevobveznosti
do dobaviteljev ...) in trditvami upra-
ve o solventnosti družbe; če do petka,
6. avgusta, ne bo celovitegaporočila
o izpolnjevanju pogojev solventnosti
družbe, kot jih opredeljuje ZFPPIPP
v svojem 14. členu, bo sklepal, "da je
družba postala insolventna, ter od
uprave zahteval uvedbo postopkov
insolventnosti družbe v skladu z ZF-
PPIPP", povzemastališče nadzornega
sveta Klemen Boštjančič.

V zadnjem času je bil tudi nadzor-
ni svet preko medijev seznanjen s
kršitvami pravic zaposlenihin obve-
znosti družbe do zaposlenih; meni,
da je taka praksa do zaposlenih ne-
dopustna in nesprejemljiva, in bo, za-
gotavlja v izjavi za javnost, storil vse,
kar je v njegovi moči, da družba kršit-
ve odpravi, (gr)

Klemen
Boštjančič:
Težko sodelovanje
z Vegradovo
upravo

Navkljub velikim težavam, ki izhajajo iz likvidnostne situacije, v kateri je
Vegrad, dela pri projektu Celovški dvori tečejo in se približujejo zaključku,
ocenjujejo Vegradovinadzorniki. "To je zasluga tako družbe kot tudi dobavi-
teljev, bank, ki spremljajo projekt, in Mestne občineLjubljana. Po zagotovilih
uprave se dela izvajajo v skladu z zadnjimi uskladitvami vseh, ki so udeleže-
ni v projektu." (gr)



HildaTovšak, prva dama Vegrada, na julijski skupščini: Kako bo odgovorila na včerajš-
nje ostre zahteve nadzornega sveta? (Sherpa)


