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Kljub nenehnemu zagotavljanju upra-
ve velenjskega Vegrada, da družba ni
insolventna, pa številne informacije,ki
se pojavljajo v javnosti, zbujajo dvom o
resničnost njenih trditev, so na torko-
vi seji menili člani nadzornega sveta
te družbe in upravo ponovno pozvali,
naj najkasneje do 6. avgusta 2010, to
je do jutri, pripravi celovito poročilo
o izpolnjevanju pogojev solventnosti
družbe. Po pridobitvi vseh potrebnih
podatkov se bo nadzorni svet nemudo-
ma odločil o nadaljnjih ukrepih, ki jih
mora skupaj z upravo izvesti skladno z
ustrezno zakonodajo.

Če poročila ne bo -
"priznanje" insolventnosti

Nadzorni svet ugotavlja, daje nastal
med tistim, kar zagotavlja uprava,
ter nekaterimi dejstvi velik razkorak.
Uprava vztraja, da je družba solventna,
nasprotno kažejo dejstva, kot so bloka-
da računov, neizplačilaplač, neizpolnje-
vanje obveznosti do dobaviteljev. Prav
zaradi tega, da bi položaj razjasnili, je
NS že na prejšnji seji upravi naložil,
naj najkasneje do 6. avgusta pripravi
celovito poročilo. "Pričakujemo, da
bo uprava to naredila," nam je včeraj
dejal Klemen Boštjančič, predsednik
Vegradovega NS. "V vsakem primeru
pa se bomo znova sestali prihodnji

teden, ne gledena to, ali bodo kaj posla-
li ali ne." Že na torkovi seji so sklenili,
da bo, če uprava poročila ne pripravi,

NS na podlagi drugih dejstev sklepal,
da je družba postala insolventna, ter
od uprave zahteval uvedbo postopkov
insolventnosti dražbe v skladu z zako-
nom o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.

Ogrožena dokapitalizacija
V NS so v torek razpravljali tudi o izva-
janju sporazuma o medsebojnih pra-
vicah in obveznostih v zvezi z ukrepi
finančnega in poslovnega prestruktu-
riranja, pri pripravi katerega je tudi
aktivno sodeloval.Uprava je NSI. julija
obvestila, daje izpolnila svoje obvezno-
sti, ki jih je morala izpolniti do dneva
skupščine (5. julija), vendar preostali
podpisniki (NLB, Hypo Alpe-Adria-
Bank, Hypo Leasing in Posebne druž-
be za podjetniško svetovanje) menijo,
da Vegrad svojih obveznosti večinoma
ni izpolnil. Po mnenju NS je družba s
tem neposredno ogrozilaobstoj spora-
zuma in posledično izvedbo ukrepov,
tudi dokapitalizacije, ki je bila na skupš-
čini 5. julija sicer potrjena. Večino skle-
pov je tričlanski NS sprejel soglasno,
najbolj očitno pa je bilo razhajanje v
razpravi o prihodnji skupščini, ki jo
je uprava sklicala brez sodelovanja
tega organa, brez njega tudi oblikova-
la predloge sklepov ter s tem tudi krši-
la zakon o gospodarskih družbah. NS
tudi ni predložila revidiranega letnega
poročila družbe Vegrad d.d. niti konso-
lidiranegaletnega poročila Skupine za

poslovno leto 2009. Ko je NS od revizor-
ja neposredno zahteval mnenje, je ugo-
tovil, da je izdanomnenje s pridržkom.
NS je upravo pozval, naj takoj objavi po-
pravek sklica skupščine družbe, člana
NS iz družbe Vegrad (Branka Gabrijel
in Samo Mastnak) pa se nista strinja-
la s predlogom predsednika NS, da na
skupščini ne podelijo razrešnice upra-
vi in NS za minulo leto, kot tudi ne z za-
menjavo revizorja za leto 2010.

NS brez rednih poročil
Opozorili so še, da uprava nadzornemu
svetu ne pošilja vseh in ne celovitih
poročil o rednem poslovanju družbe.
Tako NS tudi ne razpolaga s poročilom
o poslovanju družbe v prvem polletju
letošnjega leta, na osnovi katerega bi
lahko samostojno ugotavljal solvent-
nost družbe.

"V zadnjem času je bil tudi NS
preko medijev seznanjen s kršitvami
pravic zaposlenih in obveznosti druž-
be do zaposlenih.NS meni, da je taka
praksa do zaposlenih nedopustna in
nesprejemljiva.NS s kršitvami uprave
ni bil seznanjen, vendar bo v prihod-
nje storil vse, kar je v njegovimoči, da
družba kršitve odpravi. Na tem mestu
naj poudarim, da NS od uprave priča-
kuje in zahteva izpolnjevanje vseh
obveznosti družbe do zaposlenih in
drugih upnikov," je v izjavi za javnost
še zapisal predsednik NS Klemen Bošt-
jančič.

Ker ni običaj, da bi nadzorni svet kakšne družbe po seji izdal tako obsežno
izjavo za javnost, nam je Klemen Boštjančič pojasnil, zakaj se je za to odlo-
čil. "Glede na to, da uprava skoraj nič ne komunicira, v zvezi z Vegradom pa
so se 'oglasili domala že vsi v Sloveniji', je bilo kar precej pritiskov na nas, naj
vendarle mi damo kakšno izjavo. Le zato je nastala ta izjava, zaradi nikakr-
šnega drugega namena!" (fk)

Od lanske skupščine šteje NS Vegrada le tri člane. Predseduje mu zunanji
član, Klemen Boštjančič, direktor družbe Mineral. Člana sta Branka Gabri-
jel, vodja kadrovskega oddelka Vegrada (tudi direktorica družbe pooblaščen-
ke Vegrad Naložbe), ter Samo Mastnak, predstavnik zaposlenih, ki je sicer
tudi predsednik sindikata družbe, (fk)

Tričlanski NS

I Nekdo mora obveščati

Številne informacije v javnosti vzbujajo dvom
o resničnosti zagotavljanja uprave,
da družba ni insolventn


