
Da je nakup delnic dobra naložba pa
tudi način varčevanja, bo trdil vsak
finančnik. Pri vsaki delniški družbi
pa so dobrodošli vsi delničarji, mali
in veliki, vendar samo tako dolgo,
dokler si eden ali nekaj bogatejših
delničarjev ne zaželi gospodariti s
celo delniško družbo. Takrat nasta-
nejo težave za male delničarje, ki po-
stanejo nezaželeni. Da je tako, pokaže
primer malega delničarja. V decem-
bru 2010 mi je Medaljon - Upravlja-
nje drugih družb, d. d., poslal dopis v
zadevi: izključitev manjšinskih del-
ničarjev iz družbe, v katerem navaja-
jo, da je 15. 10. 2010 skupščina družbe
Zlata moneta II, d. d., sprejela nasle-
dnji sklep: Na Medaljon se prenese-
jo delnice ZM II, delnice preostalih
manjšinskih delničarjev pa po po-
stopku izključitve. Zanje so pripra-
vljeni plačati primerno odškodnino,
kakšno, pa so določili oni. Zato so po-
slali pripravljen obrazec, ki naj ga iz-
polnjenega nemudoma pošljem na
Medaljon, najkasneje do 20. 12. 2010.
Ker me ponujena odškodnina ni pre-
pričala, jim obrazca nisem poslal.

V januarju (28. 1. 2011) je Medaljon,
d. d., poslal dopis, v katerem me obve-
šča, da so zame opravili transakcijo v
letu 2010 in pri tem odsvojili delnice
ZM 2R. Poklical sem na njihov naslov
in od uslužbenke, ki se je oglasila,
zahteval pojasnilo o transakciji, ki je

nisem zahteval. Posebno me je zani-
malo, kako lahko odsvojijo privatno
lastnino in si jo prisvojijo. Odgovor je
bil: "Nič nam ne morete. Če se pritoži-
te, boste samo imeli stroške!" Najbrž bi
moral biti hvaležen, da mi transakcije
z odsvojitvijo privatne lastnine niso še
zaračunali.

Poklical sem na KDD - Centralno
klirinško-depotno družbo, d. d., v Lju-
bljani in vprašal, zakaj in kako je bil
opravljen prepis delnic. Pa so mi od-
govorili, naj se obrnem na Medaljon.

Pričakoval sem, da bom prejel
sodbo pravosodnih organov o odvze-
mu (zaplembi) privatne lastnine, po-
jasnilo o vzroku za to, pravni pouk o
možnosti pritožbe, in ker tega ni bilo,
bi želel, da se preko medijev seznani
tudi javnost, kako poslujejo v Delniški
družbi Zlata moneta.

Po zapisanem lahko ugotovite, da
naveza Zlata moneta - Medaljon, d.
d. - Klirinško-depotna družba, d. d.,
krasno deluje: skupščina ZM II sprejme
sklep, da z odkupom ali prisilo pride
do delnic. Izvedbo zaupa Družbi za
upravljanje Medaljon, ki pa s pomo-
čjo Klirinško-depotne družbe prepiše
delnice na ZM II. Vsa transakcija je po-
tekala brez kakršnegakoli soglasja za
odsvojitev privatne lastnine.

Takšen način poslovanja ni ravno
najbolj pošten, je pa koristen. "Pa kaj,"
bi dejal nekdo. Kdo drug pa: "Ne jezi
se, saj smo vendar pravna država!"

Stanko Čučko,
Maribor


