
Se zvečer seje trgovalo, kateri od nadzornikov bo odpoklican in ali bo
do delničarji Save izvedeli, zakaj je holdingkleenil
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Vse niti današnje Savine
skupščine ima v rokah
Stane Valant, ta pa molči.
Zaplete se lahko že pri
potrjevanju lanskega
letnega poročila, ki ga je
podpisala še uprava Janeza
Bohoriča, Vinka Perčiča
in Emila Vizoviška, ter pri
glasovanju o razrešnici tej
upravi in nadzornikom.

Kad in Sod, ki imata sku-
paj slabih 30 odstotkov Save,
ter društvo malihdelničarjev
MDS so za odpoklic za zdaj
predlagalinadzornika Toma-
ža Toplaka, nekdanjega šefa
Kada. A odpoklicev bo vec.
Kateri od nadzornikov se bo
še znašel na seznamu, bo ja-
sno šele tik pred skupščino.

Trgovanje z glasovi
Včeraj je Miranu Kalčiču,

tesni Bohoričevi opori v nad-
zornem svetu, kazalo precej

bolje kot pred mesecem dni.
Odpoklicana sta lahko še Mar-
ko Pogačnik, nekdanji šef Soda,
in Jože Obersnel, pooblaščenec
uprave Triglava.

Varna pa sta najbrž Stane
Valant, prvi mož skupine NFD,
in Janko Kastelic, šef Fidine, ki
pravtako sodi v Valantovkrog.
Brez teh glasov državna lastni-
ka s prenovo nadzornega sveta
namreč ne moreta uspeti.

Valantovi proti brskanju
po starih poslih

Najslabše pakaže izglasova-
njuposebne revizije Bohoriče-
vih poslov, ki bi jih omenjeni
morali že pred leti skrbno nad-
zirati. Med temiposle s poveza-
nimi družbami (Sava je veliko

poslovaladenimo z lastniki, kot
je Maksima Invest, ki tudi sodi
pod Valantovo okrilje), posle z
opcijskimi pogodbami (med te
sodi Merkur, kije Savo najbolj
»udaril«) in posle z odkupi ter-
jatev (lani je Sava kupila terja-
tve NFD Holdinga). Revizijo sta
Kad in Sod zahtevala že lani, a
so jima Bohorič in Co. postregli
le z izsledki ugotovitev. Konec
leta so revizijo, ki »ni odkrilane-
pravilnosti«, v pregled ponudili
tudi delničarjem.

Krog družb iz Valantovega
kroga revizije po naših podat-
kih ne bo podprl - menda ker v
postopkuprodaje Save (ta traja
že več kot pol leta, ne prema-
kne pa se nikamor) to ne bi bilo
dobro. •

► »Lastniki lahko naredijo, kar želijo. Dejstvo pa je, daje nadzorni
svet precej koherenten,« svoja »kolektivna« pričakovanja o od-
poklicu nadzornikov Save povzema njihov prvak Miran Kalčič.


