
Usodo največjega
proizvajalca ploskovnega
pohištva krojijo štiri
družbe Boštjana Marovta,
celjski Nivo kot uradno
največji delničarje že
nekaj časa izrinjen

ROZMARI PETEK
S polzelskim pohištvenim podjetjem,
ki zaposluje več kot 200 ljudi, se last-
niki že nekaj časa "igrajo skrivalnice".
Ne le, da se pravi, skupaj kar 55-odstot-
ni lastnik skriva za kar štirimi različ-
nimi povezanimipodjetji, skrivajo se
poslovni rezultati, skriva se, kdo in
kako izčrpava podjetje. Podjetje je vse
do leta 2008 beležilo dobiček, dela naj
bi bilo imelo dovolj tudi v recesijskih
časih. Lani naj bi jim bilo celo uspelo
pridobiti velik posel v Veliki Britaniji,
kjer so po besedah sindikalnega zaup-
nika Forta Turka opremili celo naselje
hiš. Pa vendarle naj bi izguba (uradnih
podatkov ni, sredi leta 2009 je znašala
skoraj 400 tisoč evrov) bila tolikšna,
da je zadnji direktor (na tem mestu je
bil le od decembra 2008) Dragan Ma-
njulov podal odstopno izjavo.

Nivo kot vpijoči v puščavi
Uradno naj bi bil sicer odstopil iz oseb-
nih razlogov, neuradno pa zato, ker ni
izpolnil (takšnih in drugačnih) priča-
kovanja lastnikov. Začasno je vodenje
prevzela Vesna Frelih, tesna sodelavka
"zloglasnega" (takšno ime si je ustva-
ril predvsem z likvidacijo podjetja Ibi
Kranj) podjetnika Boštjana Marovta
in solastnica kranjske družbe P 33, ki
je na zadnji skupščini zastopala tako
interese drugega največjega delničarja
P 33 kot manjšega delničarja 13 BMV.
Uradno največji delničar, celjski Nivo,
bo tako v svojih zahtevah še bolj neu-
slišan. Pred dvema letoma je zahteval
imenovanje posebnega revizorja, ki

Dragan Manjulovje bil med zaposlenimi
(kljub povezavi z večinskim lastnikom)
zelo priljubljen. (Anton Tavčar)
bi pregledal kapitalske spremembe v
zadnjih petih letih, način pridobiva-
nja lastnih delnic, stanje in vrednote-
nje zalog in še posebej vse posle, večje
od 50 tisoč evrov, pri čemer naj bi po-
sebno pozornost posvetil morebitne-
mu izčrpavanju družbe in fiktivnemu
prelivanju sredstev družbe na tretje
osebe.Njegov predlog ni bil sprejet, bil
je pa sprejet nasprotni predlog delni-
čarja Alfa holdinga (povezano podjet-
je Boštjana Marovta), ki se vsebinsko
ni razlikoval, je pa predlagal povsem
drugo revizijsko hišo.

Lastne delnice
pomagale Marovtu?
Na zadnji, lanski skupščini je bil vno-
vič preglasovan. Želel je dokazati, da
so bili nakupi lastnih delnic nični, in
zato proti delničarjem vložiti tožbe
za vrnitev kupnine. Nakupi lastnih
delnic so se začeli že leta 2006, najbolj
očitno pa so določila Zakona o gospo-
darskih družbah kršili leta 2007, saj so
od vsega 188 tisoč evrov dobička kar
248 tisoč evrovnamenili za nakup
lastnih delnic, torej več, kot je dobi-
ček tisto leto sploh znašal. Ob tem so
lastnikom izplačali še 110 tisoč evrov
dividend. Tistega leta je bilo 28 odstot-
kov podjetja v rokah širše uprave (sku-
paj s predsednikom uprave Matjažem
Rojnikom so jo tvorili Nevenka Ribič,
Rudolf Krumpačnik, Danilo Turnšek),
podjetje P 33 pa je imelo le 22-odstotni
delež. Zdaj "lastnih delnic" ni več, moč
podjetij Boštjana Marovta pa je z 22 po-
skočila na 55 odstotkov vseh glasoval-
nih pravic družbe.

Polzelskega pohištvenega podjetja Garant s 37-letno tradicijo ne uničuje le recesija.
(Anton Tavčar)



Povezave med Garantovimi
največjimi lastniki

Podjetje Sedež podjetja Lastniki

P 33 Savska Loka 1, Kranj In moda, 13 BMV, Boštjan Marovt, Vesna
Frelih, Nova Fin, Alfa Holding ...

13 BMV Savska Loka 1, Kranj Vesna Frelih
Nova Fin Ljubljanska cesta 87, Celje Mavia, Max-rent, In moda
Mavia Savska Loka 1, Kranj Max-rent
VEČER


