
Zapleti na skupščini Splošne plovbe Mercata napovedala
izpodbojno tožbo - Zakaj se družbi znižuje tržna cena?

Portorož - Čeprav so na vče-
rajšnji skupščini Splošne plov-
be, d. o. o., Mercato, sko-
raj četrtinsko lastnico Splošne
plovbe, podprli tudi predstav-
niki Kada in Soda, jim ni uspelo
izglasovati predloga za izvedbo
izredne revizije, s katero naj bi
pojasnili vse vzroke za nižjo tr-
žno ceno portoroškega ladjarja.

BORIS ŠULIGOJ
Če bodo hoteli doseči izredno revi-
zijo, bodo morali vložiti izpodboj-
no tožbo na sklep skupščine, ki so
jo včeraj predstavniki Mercate tudi
napovedali, in prepričati sodišče.
Iz Mercate so pojasnili, da se je za-
dolženost Splošne plovbe v zadnjih
štirih letih, odkar je v večinski lasti
nemškega ladjarja Petra Doehleja,
povečala s 56 milijonov dolarjev
na 225 milijonov dolarjev. Mercata
trdi, da je ves čas opozarjala na vi-
soko zadolženost portoroškega lad-
jarja in na zmanjševanje vrednosti
skupine. Poleg tega v Mercati opo-

rekajo ladjarju, ki je v letih od 2007
do 2011 ustvaril več kot 140 mili-
jonov evrov dobička, vendar kljub
temu ni izplačeval dividend lastni-
kom. Zato dvomijo, da je znižanje
tržne cene Splošne plovbe zgolj po-
sledica razmer na pomorskem trgu
in obnove ladjevja. Z revizijo so ho-
teli preveriti ladjarjevo upravljanje
denarja, kupovanje ladij in zadol-
ževanje. Toda Mercata, Sod in Kad
skupaj premorejo le 49,3 odstotka
Splošne plovbe, zato je Gregor Vel-
kaverh, ki je zastopal Pomorsko
družbo (v večinski lasti nemškega
ladjarja Peter Doehle) in nemško
podjetje Doehle ICL, hkrati pa je
tudi predsedoval včerajšnji skup-
ščini, izglasoval nasprotni predlog
s 50,7-odstotnim deležem.

Na sicer kratki (manj kot pol ure
trajajoči) skupščini pa se je pošteno
zapletlo, saj so predstavniki malih
delničarjev ugotovili, da je Gregor
Velkaverh sam sebi dovolil uresni-
čevanje glasovalnih pravic, čeprav
mu je pooblastilo podpisal Jochen
Thomas Dohle, ki je tudi direktor
Pomorske družbe. Problem je, da je
Dohleju mandat v Pomorski družbi

prenehal ze 10. julija 2011. »Farsa je
še večja zato, ker je Gregor Velka-
verh predsednik nadzornega sveta
Pomorske družbe (kije 21-odstotna
lastnica Splošne plovbe), a je nad-
zorni svet (Velkaverh) pozabil, da
bi moral po 10. juliju 2011 ponovno
imenovati Dohleja za direktorja.
Tako je Velkaverh brez ustreznega
pooblastila izglasoval sklep proti
uvedbi izredne revizije v Splošni
plovbi,« so povedali v Društvu
malih delničarjev Slovenije in od
Odvetniške zbornice zahtevali, da
se opredeli do takega ravnanja ko-
prskega odvetnika.

V Splošni plovbi so nam pojasni-
li, da zakon o gospodarskih druž-
bah predvideva izredne revizije
izrecno za delniške družbe, Splo-
šna plovba pa je družba z omeje-
no odgovornostjo. Družbeniki iz
tovrstnih družb lahko kadar koli
zahtevajo vpogled v vso dokumen-
tacijo družbe, te vpoglede so Sodu
in Mercati že večkrat omogočili. Če
jim jih ne bi, bi jim lahko sodišče
odredilo sklep o vpogledu.


