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Na prvi pogled je informacija o
tem, da je Pivovarna Laško zdaj le
vložila dobrih 13 milijonov evrov
težko odškodninsko tožbo zoper
svojega nekdanjega predsednika
uprave Boška Šrota in podjetje
Atka-Prima, ki je v lasti njegove
žene Anice, vzpodbudna. Toda
društvo malih delničarjev (MDS),
ki mu predseduje Rajko Stankovič,
je bilo tisto, ki je vztrajalo, da so
lani julija delničarji na skupščini
sploh glasovali o odškodninskih
tožbah, pa tudi pred skorajšnjim
iztekom polletnegaroka je bil

MDS tisti, ki je na Laščane znova
pritisnil prek medijev. Ob tem pa
so zahtevali (za zdaj neuspešno)
vsaj še odškodninsko tožbo za
Antona Turnška, dolgoletnega
Šrotovega predhodnika in
kasnejšega njegovegaprvega
nadzornika, ki bi o vseh domnev-
nih oškodovanjihmoral vedeti.
Istočasno se v društvu MDS
sprašujejo, zakaj niso vse družbe
skupine Pivovarne Laško skupaj
vložile odškodninske tožbe proti
odgovornim za finančno izčrpava-
nje teh podjetij v času menedžer-
skega prevzema. Kajti v času
posojanja denarja Šrotovim
družbam Infond Holding in
Center Naložbe so se sklicevale na
koncernsko obliko vodenja, zdaj
pa te ne želijo izrabiti. Pa tudi to,
ali bodo v laški pivovarni
izkoristili možnosti, da se
obtoženim začasno prepove
razpolaganje z lastnim premože-
njem. Upajo tudi, da bodo
solidarno odgovorni drugi člani
družine Boška Šrota, kamor naj bi
omenjeni že prenesel svoje

premoženje.Kajti upravičeni so
pomisleki, ali bo v primeru za
Pivovarno Laško pozitivne
odločitve celjskega okrožnega
sodišča od nekdanjega direktorja
Pivovarne Laško sploh kaj
izterjati.

Nad omenjenimiodškodninskimi
tožbami tako visi veliko vprašajev
in se lahko povsem upravičeno
sprašujemo, ali ne bodo ves trud,
čas in denar zaman. Še zlasti, ker
tudi danes na vodilnih in odgovor-
nih mestih v laški pivovarni vedri
mnogo ljudi, ki so bili nekdanji
Šrotovi (in Turnškovi) najtesnejši
zaupniki in so po tej plati (sojodgo-
vorni za neukrepanje. Morda je še
najbolj realno pričakovati, da
bodo največji lastniki Pivovarne
Laško, to so slovenske poslovne
banke, že kmalu oblikovali
konzorcij ter laško pivovarno z
njeno zadolženostjo in tožbami
vred enostavno prodali. Pri tem se
niti na v Laškem tako priljubljeni
nacionalni interes ne bo več
mogoče sklicevati.


