
Kdo bo vodil kranjsko Savo

Ljubljana - Se v kranjski Savi v bližnji prihodnosti obetajo spremembe kar v samem vrhu podjetja in ali je iska-

nje naslednika dolgoletnega direktorja Save Janeza Bohoriča intenzivno? Vprašanje sproža včerajšnjo sporočilo,
v katerem nadzorni svet Save med drugim presenetljivo sporoča delničarjem, da na četrtkovi seji niso odločali o
prihodnji upravi Save. Presenetljivo zlasti zato, ker mandat poteče sedanji upravi šele julija prihodnje leto, a so
nadzorniki kljub temu pohiteli obveščati javnost o kadrovskih postopkih. Tudi sicer ni najbolj običajno, da bi nad-

zorniki obveščali delničarje o postopkih, ki jih ni bilo.
zakon o gospodarskih družbah v
členu 268/1. določa, da ne prej kot
eno leto pred potekom mandatne
dobe upravi. Ta pogoj je torej že iz-
polnjen,« je odgovoril.

Kalčičev odgovor sproža tudi
vprašanje, ali namerava Janez Bo-
horič vendarle predčasno končati
svoj mandat, kar pa v Savi zanikajo.
Kalčič dodaja, da bodo nadzorniki
pri iskanju nove uprave upoštevali

To bi lahko pomenilo, da je is- vsa zakonska določila pa tudi stan-

kanje bodočega prvega moža Save darde in dobro prakso pri vodenju
intenzivno, saj je bilo iskanje nove tovrstnih kadrovskih postopkov in
uprave do zdaj v pristojnosti tro- ravnali tudi »v teh postopkih v do-
članske kadrovske komisije nadzor- bro ter upoštevaje interese družbe«.
nega sveta (NS) Save. To je včeraj Nadzorniki so obravnavali tudi
posredno potrdil tudi prvi nadzor- naložbo v Merkurju, v katerem je
nik Save. Na vprašanje, ali v Savi Sava petinska lastnica. Zagotovili
razmišljajo, da bi še pred iztekom so, da morebiten stečaj Merkurja ne
mandata sedanje uprave imenovali bo ogrozil poslovanja Save, hkrati
novo, je odgovoril. pa niso izključili možnosti, da bo

»Vsekakor je uporaba takega ka- naložba v Merkur dodatno poslab-
drovskega pristopa v kadrovskem šala letošnji poslovni rezultat Save.
postopku pred kadrovsko komisijo »Na dosežen poslovni rezultat Save
NS in pred NS že odprta in verjetna, letos najbolj vplivajo že izvedene
saj je v vsakem primeru v interesu in dodatno pričakovane oslabitve,
družbe nujno imenovati novo upra- ki so povezane pretežno z naložbo
vo pred iztekom mandata. Vendar v Merkur. Njihova višina v tem tre-

Čeprav so člani uprave kranjske
Save javno že večkrat povedali, da
ne nameravajo predčasno končati
svojega mandata, so nadzorniki v
včerajšnjem sporočilu za delničarje
odprli prav to vprašanje. »O priho-
dnji upravi Save nadzorni svet na
tej seji ni odločal,« je sporočil nad-
zorni svet (NS), ki ga vodi izvršni
direktor Zavoda za varstvo pri delu
Miran Kalčič.

nutku še ni dokončna,« so v sporo-
čilu zapisali člani NS.

Nadzorniki ugodili
zahtevi Kada in Soda

Nakup petine Merkurja je tudi
ena od glavnih naložb, ki jih je pred
časom vzela pod drobnogled revi-
zorska družba KPMG. To revizorsko
poročilo (v katerem so revizorji med
drugim pregledali odprodajo druž-
be Sava Trade, nakupno in prodajno
opcijo za delnice Merkurja, nakup
delnic Gorenjske banke ter odkup
terjatve do družbe NFD Holding)
je uprava družbe delno razkrila na
junijski skupščini, kar pa ni zadovo-
ljilo Kada in Soda, ki sta v začetku
oktobra na prvega nadzornika Save
znova naslovila poziv k popolnemu
razkritju revizorskih poročil o do-
datnih pregledih Savinih poslov.

Tej zahtevi so nadzorniki in upra-
va Save v četrtek tudi ugodili. Spo-
ročili so, da bo Sava »v izognitev
nadaljnjim dvomom« omogočila
vpogled v celotno poročilo vsem
delničarjem, ki bi to želeli. Proti
podpisu izjave o varovanju poslov-
ne skrivnosti bo revizorsko poročilo
dosegljivo na sedežu Save novem-
bra. Vanja tekavec


