
Ljubljana - Preteklo kredi-
tiranje cerkvenih holdingov
Zvon ena in Zvon dva bi da-
nes iz NS Mladinska knjiga Za-
ložba (MKZ) lahko odneslo tri
nadzornike - nekdanjega člana
uprave NLB Alojza Jamnika ter
dva nekdanja vodilna holdinga
Zvon dva Ljuba Pečeta in Fran-
ca Ješovnika.

Vanja Tekavec

Zahtevo za predčasen odpoklic
Jamnika, Pečeta in Ješovnika so
v obliki razširitve dnevnega reda
današnje skupščine vložili mali
delničarji, združeni pod okriljem
MDS (Mali delničarji Slovenije). V
društvu namreč menijo, da ome-
njeni člani NS (Jamnik je predse-
dnik nadzornega sveta MKZ, Peče
pa njegov namestnik) niso opra-
vljali svojega dela v korist založbe
in njenih lastnikov, temveč so s
svojimi posli oškodovali njihovo
premoženje.

Najspornejša so posojila MKZ
obema holdingoma Zvon, je vče-
raj poudaril predsednik MDS

Rajko Stankovic. Iz prijavljenih
terjatev v stečajnih postopkih hol-
dingov Zvon ena in Zvon dva je
razvidno, da je Mladinska knjiga
Založba v preteklih letih krediti-
rala oba cerkvena holdinga. Tudi
Zvon dva, ki je skoraj 70-odstotni
lastnik MKZ.

»Stečajna upraviteljica Zvona
dva Holding je novembra lani pri-
poznala terjatev MKZ v višini 3,3
milijona evrov, v Zvonu dva Hol-
ding pa stečajna upraviteljica pre-
reka dolg MKZ v višini 1,1 milijona
evrov. Ta denarje izgubljen, saj sta
oba Zvona zdaj v stečaju,« je opo-
zoril Stankovic.

Male delničarje zanima tudi, ali
so bila omenjena posojila zava-
rovana, s čim in zakaj morebitna
zavarovanja, če so ta bila, niso bila
unovčena.

»Iz letnega poročila MKZ za
2010 je razvidno, da so bila neka-
tera posojila zavarovana z delni-
cami Heliosa in družbe Cetis Graf,
iz česar je mogoče sklepati, da je
omenjene delnice zastavil Zvon
ena, saj je pomemben delničar
tako v Cetis Grafu kot v Heliosu,«
je poudaril Stankovic. Iz letnega
poročila za 2011 pa je razvidno, da

je MKZ že odpisala dobre tri mili-
jone evrov posojila do Zvona ena
Holding.

Glavno besedo
ima stečajna upraviteljica
Za predčasen odpoklic nadzorni-
kov je potrebna 75-odstotna veči-
na na skupščini navzočih delničar-
jev. Ker te mali delničarji nimajo,
bo odpoklic odvisen od stečajne
upraviteljice Zvona dva holding
Vide Gaberc, prav tako imenova-
nje novih nadzornikov. Namesto
Jamnika, Pečeta in Ješovnika mali
delničarji predlagajo, da se v nad-
zorni svet imenujejo Borut Frantar,
Rajko Stankovic in Grega Tekavec.
Napovedujejo tudi, da bodo pri
svojem predlogu vztrajali, saj so že
napovedali sklic izredne skupšči-
ne, če danes ne bo odpoklica.

Mali delničarji nasprotujejo
tudi predlogu uprave MKZ, da za
leto 2011 ne deli dividend ter da
bilančni dobiček družbe ostane
nerazporejen. Po predlogu MDS bi
dividenda za lani znašala 0,40 evra
bruto na delnico, kar pomeni, da
bi bilo delničarjem razdeljenega
48,3 odstotka bilančnega dobička
MKZ.

Mali delničarji so že napovedali sklic izredne skupščine, če ne bo odpoklica nadzornikov. Foto Blaž Samec

Mladinska knjiga Založba Mali delničarji zahtevajo
predčasni odstop nadzornikov

Bo zaradi preteklih kreditov
odzvonilo nadzornikom?


