
NOVOLES PRED SKUPŠČINO

Skupščina družbe Novoles. na kateri se bodo zbrali predstavniki njenih lastnikov v ponedeljek, 14,
februarja, o dokapitalizaciji

STRAŽA, BREŽICE -Za v
ponedeljek napovedana
skupščina bo obravnavala
poročilo o ukrepih finančnega
prestrukturiranja v družbi ter
odločala o tem, ali bodo
lastniki dokapltalizirall Novoles
z dodatnimi 6 milijoni evrov.
Neuradno je vse več mnenj, da
se lastniki ne bodo odločili za
dodatne denarne vložke v
straško podjetje.

Če bo tako, bo najbrž sodišče
kar hitro prejelo predlog za
uvedbo prisilne poravnave v
podjetju. Ali bo proizvodnja v
Novolesu, ki se zadnje mesece
otepa s plačilno nesposobnostjo,
nemoteno tekla naprej, bo mor-
da znano že danes, ko poteče
rok, do katerega morajo delavci
po dogovoru z upravo dobiti
preostanek decembrskih plač.

Kot je znano, so novolesovci že
1. februarja za več ur ustavili
proizvodnjo v Straži in Brežicah,
dokler niso dobili nakazanega
prvega dela plače. Kot nam je
konec prejšnjega tedna odgovor-
il Rok Barbič, predsednik No-
volesove uprave (v odstopu), so
delavcem plačali vse prispevke
za november, naredili pa bodo
vse, da bodo preostali del plač za
decemberizplačali do danes. Če
bo skupščina sprejela sklep o
dokapitalizaciji, bo uprava v treh

dneh pozvala delničarje, naj v 15
dneh (po naših izračunih do 5.
marca) vplačajo kapital. Če
dokapitalizacijane bo izglasova-
na, bo uprava morala iskati
druge rešitve. »V katero smer in
s kakšno ročnostjo, v tem trenut-
ku težko komentiram,« je odgo-
voril Barbič.

Neuradno naj bi Novoles že v
tem tednu dobil novega predsed-
nika uprave, a potrditve za to
nismo dobili. »Nadzorni svet in-
tenzivno išče novega predsedni-
ka uprave. Opravil sem raz-
govor že z več kandidati, vendar
se takega postopka ne da izpe-
ljati čez noč. Pričakujem pa, da
bo novi predsednik uprave ime-
novan v zelo kratkem času,«
nam je odgovoril Borut Del
Fabbro (zastopnik državne
družbe PDP), ki trenutno (po
odstopu predsednika Andrej a
Kastelica iz Gozdnega gospo-
darstva Novo mesto) vodi nad-
zorni svet. Poslovanja podjetja ni
želel komentirati zaradi občut-
ljive situacije, v kateri je podjetje.

Je pa Barbič povedal, da je
Novoles v letošnjem januarju
dosegel za 2,9 odst. višjo proda-
jo kot januarja lani. Dodal je še,
da ima Novoles tudi za februar
dovolj naročil, ki so na ravni na-
črtovanih, medtem ko so naro-
čila za Pohištvo Brežice proble-

matična.
Kot smo že poročali, je 31. ja-

nuarja skupščina družbe Po-
hištvo Brežice potrdila odločitev
o prostovoljni likvidaciji in o se-
litvi proizvodnje iz Brežic, do
katere naj bi prišlo najkasneje
do konca junija tega leta. Novo-
les naj bi ohranil in v Stražo
preselilpretežni del programov
lastne blagovne znamke.

O tem, kako se bo v ponedel-
jek glede dokapitalizacije odloči-
la državna družba PDP, nam
pred skupščino njen glavni iz-
vršni direktor Matej Golob
Matzele ni mogel izdati. In še
odgovor na vprašanje, ali PDP
še vidi možnosti za obstoj Novo-
lesa oz. za ohranitev pomembne
proizvodnje za to regijo: »Obstoj
družbe je po našem mnenju od-
visen predvsem od celovitosti
ukrepov finančnega in poslovne-
ga prestrukturiranja družbe ter
od pripravljenosti za sodelova-
nje v tem procesu pri vseh delež-
nikih - lastnikih, upnikih, dobav-
iteljih in zaposlenih.«

B. Dušic Gornik
Lastniki skupine Novoles so:
državna družba PDP (25 odst.),
GG Novo mesto (22 odst.), za-
posleni in bivši zaposleni, Gozd
Ljubljana in Vlator Vector.


