
Iz nadzornega sveta
so v manj kot dveh letih
odpoklicali bivša
predsednika nadzornega
sveta družbe Elektro
Maribor Petra Grubelnika
in Matjaža Madžarca
BORKO DE CORTI
Zakaj so zamenjali dva nadzornika
družbe Elektro Maribor na včerajšnji
skupščini od štirih predstavnikov del-
ničarjev v šestčlanskem nadzornem
svetu, čeprav je minilo manj kot dve
leti od njunega štiriletnega mandata,
v včerajšnjem sporočilu mariborske
družbe niso pojasnili. Odpoklicali so
Petra Grubelnika, ki je bil celo dva
meseca in pol predsednik nadzorne-
ga sveta, potem pet mesecev zasto-
pnik družbe, ko je odstopil predsednik
uprave, nato je bil do včeraj član nad-
zornega sveta. Odpoklicali so tudi
mag. Matjaža Madžarca, ki je bil več
kot leto dni predsednik nadzornega
sveta (do 20. januarja letos), prej pa je
bil podpredsednik, do včeraj član. Vsi
so bili imenovani v nadzorni svet 28.
avgusta 2009.

Na njuni mesti so imenovali nova
člana: arhitekta dr. Matjaža Durja-
vo in bivšega dolgoletnega direktorja
naložb v Infondu Draga Naberšnika
Predsednik nadzornega sveta družbe
Elektro Maribor ostaja Roman Feren-
čak, člani s strani delničarjev so poleg
dveh novih članov še obstoječi mag.
Srečko Kokalj. S strani zaposlenih pa
sta v njem Miroslav Pečovnik in Silvo
Ropoša, njun mandat pa se je začel 13.
julija letos.

Delničarji, kjer ima osrednje mesto
država z okrog 80-odstotnim lastni-

štvom, niso potrdili predloga uprave
in nadzornega sveta o uporabi bilanč-
nega dobička za leto 2010. Tega dobič-
ka je okrog 1,84 milijona evrov, ki naj
bi ga po tem predlogu razdelili v druge
rezerve iz dobička.

Na skupščini pa so spremenili pre-
dlog, tako da bodo 1,2 milijona evrov
prejeli družbeniki, 640 tisoč evrov
pa se bo razporedilo v druge rezerve.
Potrdili so ustanovitev nove družbe
Elektro Maribor Energija Plus, ki je v
popolni lasti družbe Elektro Maribor,
opravljala pa bo predvsem naloge

nakupa električne energije, trženja in
prodaje. Z Elektra Maribor so sporočili,
da "sta uprava in nadzorni svet delni-
čarjem odgovorila na vsa postavljena
vprašanja", kjer pa niso omenili, na kaj
so se nanašala.

Društvo malih delničarjev (DMS)
pa je pred skupščino delničarjev na-
povedalo, "da bodo odprli razpravo o
poslih, ki so predmet razvpite policij-
ske akcije, kjer naj bi uprava želela pre-
klicati in izvesti nova javna naročila,
a ji dosedanji člani nadzornega sveta
tega z zavlačevanjem niso omogočili".


