
Glavna direktorica gradbenega podjetja napovedala odstop

Branka Gabrijel: Za naslednika direktorice Vegrada je več kandidatov
PDP napovedala izpodbojne tožbe - Na skupščini o posebni reviziji ni bilo govora
Ljubljana, Velenje - Generalna direktorica Vegrada Hilda Tovšak naj bi po lastni obljubi na včerajšnji seji nadzor-
nikov odstopila, a se seja do zaključka redakcije še ni končala. Prvi nadzornik Klemen Boštjančič je pred sejo izrazil
pričakovanje, da bo direktorica obljubo izpolnila. Včeraj je bila v Velenju tudi skupščina družbe, na kateri so bili
izglasovani vsi predlogi uprave, delničarji pa niso glasovali o imenovanju posebnega revizorja, kar je predlagala dr-
žavna Posebna družba za podjetniško svetovanje (PDP).

Kot je znano, je Hilda Tovšak v
nedeljo napovedala, da bo na vče-
rajšnji seji nadzornega sveta podala
odstopno izjavo. Za to se je odločila,
ker so Celovški dvori dobili uporab-
no dovoljenje in ker so v Vegradu
pripravili načrt finančnega pre-
strukturiranja. Kdo bodo njeni na-
sledniki, še ni znano. Direktorica
družbe pooblaščenke Vegrad Na-
ložbe Branka Gabrijel je po skupšči-
ni povedala, da je kandidatov več.
Klemen Boštjančič vztraja pri San-
diju Knezu in Branki Babic, ki ju je
za upravo že predlagal.

Izvršni direktor PDP Matej Golob
Matzele je po včerajšnji skupščini
napovedani odhod Tovšakove
označil za dober korak in dodal, da
bi Vegrad moral prevzeti nekdo, ki
ni vpleten v to družbo. O izvedbi
prisilne poravnave, če jo bo sodišče
potrdilo, pa težko ugiba, saj »ni-
mam ustreznih podatkov in še ni-

L smo videli načrta finančnega pre-
'. strukturiranja«. Ta načrt je menda
; Vegrad včeraj poslal na okrožno so-
i dišče v Celju, ki bo nato odločilo, ali
: bo podprlo predlog Tovšakove in

dovolilo postopek prisilne porav-
nave.

Večinska lastnica Vegrada, druž-
ba Vegrad Naložbe, ki jo obvladuje
širše poslovodstvo Vegrada, je na
skupščini podprla vse predloge
uprave. Državni PDP, ki je 29-od-
stotna lastnica Vegrada, ni uspelo z
nobenim predlogom. »Na predlog
večinske lastnice Vegrada je skup-
ščina odločila, da naš predlog za
imenovanje posebnega revizorja ne
vsebuje ustreznih pojasnil, da bi o

njem lahko glasovali. Posebna revi-
zija tako ni bila izglasovana, zato
bomo kot manjšinski delničar v
skladu z zakonom zahtevali imeno-
vanje posebnega revizorja prek so-
dišča,« je po skupščini povedal Ma-
tej Golob Matzele.

PDP je namreč zahtevala, naj
izredni revizorji med drugim pre-
verijo številne prodaje nepremič-
nin in posle med Vegradom in pod-
jetji, v katerih so lastniki člani Ve-
gradovega poslovodstva.

Delničarji so se seznanili tudi z
letnim poročilom, a to po mnenju
prvega moža PDP ni bilo popolno.
»Ker nadzorni svet ni obravnaval

letnega poročila, smo hoteli na
skupščini o tem pridobiti nekatera
pojasnila. Vendar uprava ni bila na
voljo za pojasnilo,« je povedal Go-
lob Matzele.

Skupščina je podelila razrešnico
upravi, čeprav jo je PDP zahtevala
samo za prvega nadzornika Klemna
Boštjančiča. Sprejet je bil tudi pre-
dlog uprave glede revizorja. To delo
bo še naprej opravljala družba Revi-
zor Renoma, ne pa KPMG Slovenija,
kar je predlagala PDP. Bilančni do-
biček Vegrada, ki je znašal 4,32 mi-
lijona evrov, so delničarji prenesli v
prihodnje poslovno leto.
Nejc Gole

Pred sejo nadzornega sveta
- Hilda Tovšak: »Vse po pričakovanjih.«


