
»Država« pritisnila na Vegrad

Državna PDP zahteva petletno revizijo pomembnejših poslov
Za večjo transparentnost poslovanja družbe je treba imenovati novega revizorja
Ljubljana - Skupščina velenjskega gradbinca je, kot smo pisali že v sredo, sklicana za 30. avgust, po mnenju nadzor-
nega sveta pa je sklic enostranski. Uprava je namreč to storila brez sodelovanja nadzornega sveta, enostransko pa
je oblikovala tudi predloge sklepov, pri čemer je kršila zakon o gospodarskih družbah in presegla svoja pooblastila.

Manjšinska lastnica Vegrada, dr-
žavna PDP (Posebna družba za pod-
jetniško svetovanje), ki je tudi med
podpisniki sporazuma o finančnem
in poslovnem prestrukturiranju Ve-
grada, zdaj upa, da bodo njeni pre-
dlagani sklepi - brez podpore večin-
ske lastnice Vegrada Naložba ne bo-
do uspešni

-

pomagali razjasniti sta-
nje v družbi in izvesti ukrepe fi-
nančnega in poslovnega prestruktu-
riranja družbe. Zadnje je pomemb-
no za ohranitev družbe, njene de-
javnosti, zaposlitev delavcev in in-
teresov vseh deležnikov družbe, so
prepričani v PDP.

Ker PDP nima informacij o poslo-
vanju Vegrada, na podlagi katerih bi
sklepala o njegovem poslovanju, kot
dodaten predlog sklepa skupščine
zahteva odločanje o določitvi poseb-
nega revizorja poslov družbe, o kate-
rih meni, da so lahko škodljivi za
družbo in njene manjšinske delni-
čarje. Poudarek nalog posebnega re-
vizorja iz revizijske hiše Deloirte Re-
vizija je pregled poslovanja družbe
in njenih odvisnih družb z večinsko
delničarko družbe Vegrad Naložba
in poslovanje z družbami, katerih
družbeniki so člani širšega poslovod-

stva družbe, in sicer za obdobje za-
dnjih pet let.

Pregled prenosov
poslovnih deležev

Pod drobnogledom bi se med dru-
gim znašli prenosi poslovnih dele-
žev Vegrada AM, Vegrada, d. d, Ve-
grada Gradnja na Vegrada Naložba
DP ter poslovanje teh podjetjih v ča-
su, ko so bili deleži preneseni, in
morebitne koristi Vegrada Naložba
DP, ki je v lasti širšega poslovodstva
Vegrada. Preverjeni bi bili tudi posli
Vegrada in hčerinskih družb s pod-
jetji Orion, Košič & Šorn Arh center
in Nuntius, ki so v lasti članov po-
slovodstva Vegrada ali njenih odvi-
snih družb.

Kot rečeno, je NS Vegrada po obja-
vi sklica skupščine ugotovil, da je del
predlogov, ki se nanaša na letno po-
ročilo družbe, v nasprotju z zako-
nom o gospodarskih družbah. Upra-
va je skupščini namreč predložila
predlog sklepa seznanitve z že spre-
jetim revidiranim letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2009. Nad-
zorni svet pa je pojasnil, da z omenje-
nim poročilom ni bil pravočasno se-
znanjen in o njegovem sprejetju ni
odločal. Po mnenju revizorja poroči-

lo vsebuje tudi velike vsebinske po-
manjkljivosti. Zato PDP skupščini v
nasprotnem predlogu svetuje, da
skupščina revidiranega poročila ne
sprejme in zato tudi ne bo odločala o
uporabi bilančnega dobička za lani.

Vodstvo delalo slabo
Prav tako PDP predlaga, da se ne

podeli razrešnica poslovodstvu in
nadzornikom za lani, ker po njenem
mnenju svoje funkcije v poslovnem
letu niso opravljali dobro. Po mne-
nju PDP je bilo poslovanje Vegrada
lani neuspešno, uprava in nadzorni-
ki pa niso pravočasno in dovolj do-
bro izvedli ukrepov, ki bi preprečili
poslabšanje poslovanja in zmanjšali
likvidnostna tveganja Vegrada. Me-
nijo tudi, da nadzorni svet lani ni
delal dobro.

Dodatni predlog sklepa, ki ga pre-
dlaga PDP, je tudi seznanitev skup-
ščine s poročilom o plačilni sposob-
nosti družbe, ki ga je od uprave že
zahteval nadzorni svet. V naspro-
tnem predlogu PDP za revizorja za
letošnje poslovno leto predlaga KP-
MG Slovenija, saj meni, da je treba za
večjo preglednost poslovanja družbe
imenovati novega.
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