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glasovalne pravice v Lesni?
Načrt o finančnem prestrukturiranju
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Ljubljana - Odgovornost, da je nek-
danje Preventovo podjetje Lesna TIP

v prisilni poravnavi, okoli 170 zapos-
lenih pa trepeta za svoja delovna
mesta, poznavalci razmer med dru-
gim pripisujejo Agenciji za trg vred-
nostnih papirjev (ATVP). Potem ko je
turško lesno podjetje Miador iz ste-
čajne mase Preventa Globala lani
odkupilo 94 odstotkov delnic Lesne,
je ATVP Miadorju zamrznil glasoval-
ne pravice. Ravno odvzem glasoval-
nih pravic pa naj bi bil razlog, da
Miador v Lesno nedavno ni vložil
štirih milijonov evrov svežega kapita-
la.

Svojo odločitev je ATVP utemeljil s
tem, da Miador v 30 dneh od objave
prevzemne namere ni vložil popolne
vloge za objavo prevzemne ponudbe.
Čeprav je vrhovno sodišče že konec
lanskega leta sklenilo, da mora ATVP
ponovno odločati o objavi prevzem-
ne ponudbe, je agencija vlogo zavrni-
la. »V skladu z zakonom prospekt ni
bil objavljen v 30 dneh po prevzemni
nameri,« so nam pojasnili na ATVP.
Toda vse kaže, da bo moral ATVP pod
vodstvom Damjana Žuglja zdaj Mia-
dorju vendarle dati soglasje za obja-
vo prevzemne ponudbe in mu vrniti
glasovalne pravice. Po naših infor-
macijah je namreč vrhovno sodišče
pred dnevi že drugič sklenilo, da
mora ATVP odločati o objavi prev-
zemne ponudbe. Kakšno odločitev
bodo sprejeli, na ATVP niso odgovo-
rili, ker postopek še poteka. Ob tem
so pojasnili, da je vrhovno sodišče
odločilo, da zakonsko določen 30-
dnevni rok nima pravnih posledic.
Na ATVP so si stališče vrhovnega
sodišča interpretirali tako, da prev-
zemnik lahko očitno kadar koli po
prevzemni nameri, in ne v roku 30
dni, kot to določa zakon o prevze-
mih, objavi prevzemno ponudbo.
Zato bo ATVP pristojnemu ministr-
stvu v tem delu predlagal spremem-
bo zakonodaje.

Ker Miador ni dokapitaliziral Les-
ne, je moral njen predsednik uprave
Dušan Mežnar, ki je sicer do lansko-
letnega stečaja vodil Tovarno vozil

Maribor, sprožiti postopek prisilne
poravnave. Sklep, da bo Miador do-
kapitaliziral družbo, je sicer na maj-
ski skupščini sprejelo dobrih 20 od-
stotkov delničarjev, med katerimi je
tudi češki odvetnik Miloš Vasovič. Ta
je lastnik petine Lesne šele od začet-
ka maja, v minulem letu paje s Turki
sodeloval pri prevzemu koroške
družbe. Na ATVP so prepričani, da
njihovo ravnanje »ni in ne more imeti
povezave z morebitno dokapitaliza-
cijo oziroma njeno neizvedbo«.

Načrt prisilne poravnave je na
trhlih temeljih, upniški odbor, ki mu
predseduje Nafta Petrochem, pa je
na prvi seji v torek zahteval njeno
dopolnitev. Sanacijski načrt med
drugim vključuje prodajo stroja za
proizvodnjo ivernih plošč, ki je vre-
den okoli sedem milijonov evrov, na
njem pa ima Hypo Leasing izločitve-
no pravico v višini šestih milijonov
evrov. Po novem se namerava Lesna
TIP ukvarjati le še z oplemenitenjem
ivernih plošč. Takšen načrt med stro-
kovnjaki iz lesne panoge zbuja pre-
cejšno skrb. Drugi vprašljiv korak pa
je ukinitev programa stavbnih kril in
podbojev, s čimer se sicer v Turčiji,
kjer je delovna sila bistveno cenejša,
ukvarja tudi Miador. Med raznimi
špekulacijami, ki se omenjajo, je tudi
ta, da bo Lesna v okrnjeni obliki, z
bistveno manj zaposlenimi (po sana-
cijskem programu naj bi družba
odpustila več kot sto delavcev), v
najboljšem primeru le eden od proiz-
vodnih obratov turških prevzemni-
kov. Miador je pred prevzemom sicer
pisno zagotovil, da bo na Koroškem
ohranil proizvodnjo.

Kako se bodo v prihodnosti odvijali
dogodki, je težko napovedati. Prejšnji
teden, ko so imeli v Lesni kolektivni
dopust, ji je Elektro Celje odklopil
elektriko. Upravitelj ica v prisilni po-
ravnavi Monika Rozman je prek
sodišča dosegla ponovni priklop
elektrike.

Navadnim upnikom, ki jim dolguje
skoraj sedem milijonov evrov, Lesna
tip obljublja 50-odstotno poplačilo v
štirih letih. Celotne obveznosti druž-
be so konec marca znašale dobrih 22
milijonov evrov.


