
V svetu delavcev Plame-pur opozarjajo na usklajeno delovanje prevzemnikov in uprave

"Razočarani smo, in to močno. Očitno je, da prevzemniki na
eni strani ter uprava in nadzorni svet Plame-pur na drugi
strani delujejo usklajeno, prevzema pa nihče ni preprečil," z
grenkobo v glasu pravi Marjan Dekleva, predsednik sveta
delavcev, nadzornik in mali delničar Plame-pur.

HRUŠICA � Marjan Dekleva je
Agenciji za trg vrednostnih papirjev
(ATVP) poslal prijavo in opozoril, na
usklajeno delovanje med prevzem-
niki (črnogorski sklad Moneta ter
družbe AG, Plasta in Termoplasti-pla-
ma) in vodstvom družbe Plama-pur.
Dokaz za to vidi v dejstvu, da uprava
ni uporabila sklada lastnih delnic, ki
je sicer namenjen obrambi pred špe-
kulativnim oziroma sovražnim prev-
zemom.

Dekleva je tudi prepričan, da prev-
zemniki razpolagajo z notranjimi in-
formacijami. V obrazcu za ATVP je
zapisal, da je Tomaž Lahajner, ki je
prek Siventa solastnik Monete, nek-
danji nadzornik Plame-pur in da je bil
v tej vlogi seznanjen z možnimi prev-
zemniki iz EU. Zapisal je še, da je
sedanja nadzornica Plame-pur An-
dreja Cirman partnerka Marka Ko-
nica, ki je sicer solastnik družbe S. T.
Hammer in obvladuje družbo Moneta
DZU.

Dekleva pravi, da so bili zaposleni,
ki so mali delničarji Plame-pur, pod

velikim pritiskom: "Šefi so jim go-
vorili, da bodo sami prodali delnice in
pritiskali nanje, češ naj tudi oni pro-
dajo." Kakšna bo njegova naslednja
poteza, potem ko je uspešnost prev-
zema potrdila tudi ATVP, Dekleva še
ne ve.

Oškodovani bodo
mali delničarji

O epilogu Dekleva nima dilem:
"Glede na to, da se prevzemniki ne
ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo
poliuretanskih mehkih pen, bodo svoj
delež preprodali enemu od kandida-
tov za prevzem podjetja iz EU in s tem
oškodovali državo in male delničar-
K

Prevzem Plame-pur odmeva tudi v
črnogorski javnosti. Potem ko je
prevzemna ponudba 62,93 -odstotne-
ga deleža družbe Plama-pur konec
decembra uspela, je črnogorski por-
tal Vijesti poročal, da je bil prevzem,
ki so ga izvedli Fond zajedničkog
ulaganja Moneta iz Podgorice in slo-

venski partnerji, nezakonit in da so si
Slovenci pri tem postopku na račun
Monete do zdaj prisvojili več mi-
lijonov evrov.

Črnogorska komisija za trg vred-
nostnih papirjev ni uspela zaustaviti
nezakonitega prevzema Plame-pur,
pišejo Vijesti. Dodajajo, da je zaradi
nespoštovanja odločitev črnogorske-
ga regulatorja kapitalskega trga prišlo
do prenosa več milijonov evrov s
črnogorskega fonda v Slovenijo, pri
tem pa naj bi bili oškodovani manj-
šinski delničarji Monete, to je pre-
bivalci Črne gore; njihovi lastniški
deleži v Moneti so vsako leto vredni
manj.

Očitke zavračajo
Gregor Kopriva, izvršni direktor

Društva za upravljanje investicionim
fondom Moneta in predsednik
upravnega odbora družbe AGP, je
zavrnil vse očitke. Po njegovi oceni je
prevzem družbe Plama-pur morda
celo najboljša naložba sklada Mo-
neta.

Zato 6,7 milijona evrov, kolikor je
sklad namenil za prevzem, niso pris-
vojena sredstva, ampak investirana
"daleč bolje kot v katerekoli druge
vrednostne papirje iz portfelja sklada".
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