
Delničarji Finetola so se obrnili na sodišče

Na sodišče vložen predlog za sodni preizkus denarne odpravnine ob morebitnem
umiku Finetolovih delnic z borze - Nasprotujejo »nedefiniranju« višine odpravnine
Ljubljana - Mali delničarji Finetola, ki ima večino naložb v holdingu NFD, kranjski Savi, koprskem Istrabenzu in
novomeški Krki, hočejo pravično odškodnino za svoje delnice, zato so vložili predlog za sodni preizkus denarne
odpravnine ob morebitnem umiku Finetolovih delnic z borze.

Povod za sodni preizkus denarne
odpravnine je bil dan že na avgu-
stovski skupščini Finetola, na kate-
ri so odločali prav o umiku delnic z
borze. Takrat je bil predlog za umik
tudi izglasovan, vendar z njim niso
bili zadovoljni prav vsi delničar-
ji družbe; uprava Finetola v njem
namreč ni natančno »definirala«
odpravnine za umik delnic z bor-
ze, temveč je predlagala (delničarji
pa so to kasneje potrdili z večino
glasov, ki je tudi preglasovala male
delničarje), da bi njeno višino dolo-
čili šele konec leta.

Medtem ko želi uprava Finetola
višino odpravnine določiti šele pet
mesecev po dejanskem sprejetju
sklepa o umiku z borze, mali del-
ničarji menijo, da bi morala biti
primerna odškodnina za delnice
enaka višini knjigovodske delni-
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ce konec lanskega leta, torej 26,84
evra. Bojijo pa se tudi, da bi višina

odpravnine lahko postala predmet
špekulacij ali celo manipulacij.
Samo letos je delnica Finetola na-
mreč izgubila 66 odstotkov vre-
dnosti. Ce je konec leta 2010 njena
revidirana knjigovodska vrednost
znašala 26,84 evra, je na dan 30. ju-
nija znašala le še devet evrov, borzni
tečaj na dan skupščine 1. avgusta pa
le še 1,50 evra.

»Višina denarne odpravnine
je zdaj določena na podlagi ima-
ginarnega števila, ki ni znano ne
delničarju ne vodstvu družbe,« je
včeraj poudaril predsednik dru-
štva Mali delničarji - Skupaj smo
močnejši Rajko Stankovič. Mali
delničarji so »nedefiniranju« višine
odpravnine nasprotovali že na av-
gustovski skupščini, vendar so bili
preglasovani.
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