
Nadzorniki
na »seznamu
za odstrel«

Luka Pobuda malih
delničarjev in Popoviča
Koper - Na skupščini Luke Ko-
per, ki bo 9. julija, bo na dnevnem
redu tudi zahteva za zamenjavo
štirih članov nadzornega sveta.
Predlog za razširitev dnevnega
reda so v predvidenem roku po-
dali delničarji KD Skladi, Mestna
občina Koper in Društvo malih
delničarjev Slovenije, ki skupaj
premorejo 7,07 odstotka delnic
Luke Koper.

»Lov« na luške nadzornike je
odprt. Analitiki razmer težko
verjamejo, da bo predlagateljem v
celoti uspelo, verjamejo pa, da se
bo na julijski skupščini razprava
o tem vprašanju odprla in razvi=
la. Pobudo sta dala Rajko Stanko-
vič iz Društva malih delničarjev
Slovenije in koprski župan Boris
Popovič, ki so se jim pridružili še
KD Galileo, KD Delniški dohod-
kovni, KD Indija, Kitajska in KD
Rastko. K že objavljenemu skle-
pu sklicane skupščine so dodali
deveto točko, v kateri predlagajo
odpoklic štirih predstavnikov
delničarjev od šestih. Odpokli-
cali bi Janeza Požarja (sedanje-
ga predsednika NS) in tri člane:
Marka Simonetija, Bojana Branka
in Jordana Kocjančiča.

Namesto njih predlagajo:
Zdravka Hočevarja (sicer direk-

torja Rižanskega vodovoda Ko-
per), Sonjo Poljšak (dolgoletno
poslovno sekretarko Luke Ko-
per), Matijo Blažiča (nekdanjega
glavnega direktorja zavarovalne
družbe Adriatic) in inženirja teh-
nične matematike Darka Šifrerja
iz podjetja Firast. Če želijo pobu-
dniki doseči spremembo, potem
bo na skupščini za takšen predlog
moralo glasovati 75 odstotkov
navzočih delničarjev. Država ima
51 odstotkov, Kad in Sod skupaj
pa približno 16 odstotkov.

Predlagatelji so prepustili mo-
žnost, da ostaneta dva od seda-
njih nadzornikov iz vrst delničar-
jev še naprej v nadzornem svetu:
to sta Sabina Mozetič, direktorica
občinske uprave MO Koper, in
Tomaž Može, direktor Primorske
gospodarske zbornice. Seveda je
za isto sejo tudi predlog, da bi na
skupščini obravnavali spremem-
be statuta, s katerimi bodo pose-
gali v število članov uprave in bi
pridobili enočlansko upravo. Na
seji bo precej vroče tudi ob obrav-
navi poslovnih rezultatov, saj ne-
kateri delničarji zatrjujejo, da po-
slovni rezultati niso tako dobri,
kot razlaga uprava. To je trdil tudi
predsednik nadzornega sveta po
majski seji, na kateri so obravna-
vali poslovne rezultate letošnjega
prvega četrtletja.
Boris Šuligoj


