
Društvo MDS zanimajo
terjatve do družbe SCT

Delničarji Petrola (vseh je okrog 38
tisoč, tuji investitorji pa imajo slabe
tri odstotke Petrolovih delnic) name-
ravajo na 21. skupščini, ki se bo priče-
la jutri ob 10. uri, zastaviti vodstvu in
nadzornemu svetu največje slovenske
energetske družbe številna vprašanja.
Vsaj tako pravi Rajko Stankovič,pred-
sednik društva Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši (MDS), ki ga zanimajo
tako odprte terjatve Petrola do grad-
bene družbe SCT, ki je vse bližje steča-
ju in naj bi do največjega slovenskega
naftnega trgovca imela za vsaj 11 mili-
jonov evrov neporavnanihračunov. V

MDS jih bo tudi zanimalo, koliko sla-
bitev so zaradi preteklih slabih odlo-
čitev v zvezi s koprskim Istrabenzom
že morali opraviti v Petrolu in zakaj ni
ne prejšnje in ne sedanje vodstvo Pe-
trola v zvezi s tem podalo nikakršnih
odškodninskih zahtevkov zoper nekda-
nje vodstvo in nadzorni svet Istraben-
za, ki sta mu vrsto let poveljevalaIgor
Bavčar in Janko Kosmina. "Bojimo se
namreč, kakor zdaj stvari stojijo, da
bo na koncu recimo Igor Bavčar tožil
koga, ki s(m)o opozarjali na domnev-
ne nepravilnosti v Istrabenzu," svari
Stankovič, četudinaj bi bili v Istraben-
zu pred leti postopoma prevzemali
Petrol brez strategije, drage nakupe del-
nic (tudi po 1000 evrov za delnico) pa
financirali kar s kratkoročnimi viri.

Stankovič nadalje meni, da bo le-
tošnja višja predlagana dividenda (7,5
evra bruto na delnico namesto lanskih
5,9 evra) predvsem zato, da bo zadovo-
ljila apetite nekaterih največjih lastni-
kov ob državi, ki pa prek Kada in Soda
(28-odstotna lastnika) zaenkrat za četr-
tkovo skupščino delničarjev (še) nima
glasovalne pravice kakor nekatere
druge finančne institucije v pretežni
državni lasti. Predstavniki MDS se na-
gibajo k temu, da bi se pri razrešnici za
lansko leto za nekdanjegapredsednika
Aleksandra Svetelška in člana uprave
za finančno področje Janeza Živka gla-
sovalo ločeno, ker naj bi se bila Petro-
lova zavarovanja do SCT lansko leto
nerazumno poslabšala, (dt)


