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Ljubljana - Nepremičninski mogo-
tec Aleksander Jereb je na vče-
rajšnji skupščini kamniškega Stola
preglasoval skupino 270 malih del-
ničarjev, ki so zahtevali izplačilo 1,5
milijona evrov dividend. Jerebova
Avtoakustika je tako na skupščini
odločila, da ves bilančni dobiček v
višini več kot štiri milijone evrov
ostane nerazporejen, vendar so na
to odločitev v društvu malih del-
ničarjev MDS, ki ga vodi Rajko
Stankovič, že napovedali vložitev
izp odbojnih tožb.

Večja skupina malih delničarjev
si že dlje časa neuspešno prizadeva
za izstop iz lastništva Stola, vendar
se je Jerebu s prenosom dela delnic
na nepovezane družbe temu uspelo
izogniti. Potem ko so mali delničarji
pred lansko skupščino Stola Jereba
pozvali, naj po pravični odpravnini
odkupi njihove delnice, je Avtoa-
kustika družbi Služba protokola
prodala pet odstotkov Stola in na ta
način svoje lastništvo znižala pod
90-odstotni prag. Dodatnih šest od-
stotkov delnic je tik pred iztekom
lanskega leta Jereb prodal tudi Sto-
jami Hribarju, ki sicer živi v Zdru-
ženih arabskih emiratih, prek druž-
be Mashariq Trading pa vlagateljem
svetuje o poslovanju v tej davčni
oazi. Na ta način je Jerebu uspelo
tudi preprečiti, da bi mali delničarji
prek sodišča dosegli izplačilo njiho-
vih delnic.

»Sumimo, da je Stol začel pro-
dajati svoje premoženje, vendar te-
ga v družbi še niso razkrili,« nam je
včeraj povedal Stankovič. Vsa Sku-
pina Stol, ki poleg matične družbe
vključuje tudi družbo Stol pisar-
niški stoli, ima trenutno le še okoli
60 zaposlenih in na letni ravni
ustvari okoli pet milijonov evrov
prihodkov, medtem ko so imeli v

najboljših časih okoli 1700 zapo-
slenih. Jereb je po nakupu ve-
činskega deleža Stola Kamnik leta
2007 družbo sicer uporabil pred-
vsem kot neke vrste vzvod za fi-
nanciranje svojih nepremičninskih
in finančnih projektov. V zadnjih
letih je tako Stol pri bankah najemal
večdesetmilijonska posojila, ki jih
je po neznanih pogojih posodil
naprej preostalim družbam iz Je-
rebovega poslovnega imperija.

Bilance Jerebovih družb naka-
zujejo, da je bila eden od pre-
jemnikov teh posojil tudi družba
Avto-Phone, ki pa je sodeč po
njenih bilancah večji del posojil
vrnila, ko je konec leta 2009 dražbi
Proaltia Sama Primožiča prodala
večinski delež Kompasa MTS. Če-
prav Jereb uradno ni več lastnik
Kompasa MTS, pa se prek te družbe
še vedno financira družba Avtoa-
kustika, v kateri je Jereb v zadnjih
letih skoncentriral za več milijonov
evrov nepremičnin. Del nepremič-
ninskega portfelja Jereb sicer ob-
vladuje tudi prek družbe Avto-Pho-
ne, ki se med drugim ukvarja z
oddajanjem nepremičnin.

O nepremičninskem premoženju
podjetja Avto-Phone ni veliko ura-
dnih podatkov, sodeč po njihovi
spletni strani pa družba trenutno
oddaja oziroma prodaja več deset

hiš, počitniških hiš, stanovanj in
poslovnih prostorov, ki so bili v
preteklosti v lasti Kompasa MTS,
Geodetskega zavoda Slovenije
(GZS) in družbe Induplati Jarše.

Med nepremičninami, ki jih od-
daja Jereb, so denimo poslovni
prostori na Zemljemerski ulici v
Ljubljani, kjer je bil pred leti tudi
sedež GZS, zdaj pa je lastnik pro-
storov Avtoakustika. Avto-Phone
trenutno oddaja tudi hangar na
letališču Jožeta Pučnika, ki je bil
skupaj z manjšim letalom v pre-
teklosti prav tako v lasti GZS. Ura-
dno je sicer prevzem leta 2007
izvedla družba Primus AB Andreje
Budja Jurca (od začetka leta tudi
direktorica Stola Kamnik), sredi leta
2008 pa je lastnik GZS (brez ne-
premičnin, vrednih okoli deset mi-
lijonov evrov, in hčerinske družbe v
Makedoniji) postala hrvaška družba
Geofoto Zvonka Biljeckega. Ta je
kasneje sprožila tudi stečajni po-
stopek GZS, ki je imel pred prev-
zemom več kot 120 zaposlenih. Kot
smo razkrili v Dnevniku, stečaj GZS
zdaj preiskujejo tudi kriminalisti,
saj obstaja sum, da je bilo »storjeno
uradno pregonljivo kaznivo deja-
nje«.
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