
Prej nisem mogel odgovoriti na
vaše pojasnilo v zvezi z Odmevom
na odgovor Ljudmili Atanasovski
Mojci Mazi (Delo, 22. oktobra), ker
sem bil odsoten.

V prispevku trdite, da sem
navedel nekaj neresničnih dejstev.
Pravite, da nobenemu članu
nadzornega sveta Prophetes, d. d.
ni bila izplačana nobena nagrada.
Če dobro preberete moj prispevek
v Delu 20. 10. 2011, tega niti nisem
trdil.

Nagrade niso nujno le finančne.
Kdor pa vam to verjame, je velik
naivnež, saj celo humanitarne
organizacije kot npr. Rdeči Križ
nagrajujejo svoje funkcionarje
za vzorno delo. Da je Ljudmila
Atanasovski svojo funkcijo prve
nadzornice v vaši družbi opravljala
vzorno, verjamem. Zato pa je mne-
nje malih delničarjev KPL, Poobla-
ščenke, d. d., ki jo je suvereno vodi-
la in še vodi kot njena likvidacijska
upraviteljica brez odgovornosti, saj
bi morala s svojim premoženjem
in premoženjem nekdanjih članov
nadzornega sveta KPL, Pooblaščen-
ke, d. d. jamčiti za finančne vložke
z visokim tveganjem v vašo »hu-
manitarno« družbo - Prophetes, d.
d., kjer ste očitno vsi intelektualci
delali zastonj za dobrobit malih
Slovencljev.

Da ste res dobro zaprta družin-
ska delniška družba pa še naslednje
dejstvo:

Res ste v registru podjetij izbri-
sali ime prve nadzornice Ljudmile
Atanasovski šele po treh letih, ko
je dala odstopno izjavo na funkcijo
članice in predsednice nadzornega
sveta. Ni pa nikjer vidno, kdo je
novi predsednik nadzornega sveta.
Čudna delniška družba?

Na vaši domači spletni strani z
oznako http:/ www.prophetes.com
po štirih letih, dne 2. 11. 2011 še
vedno krasi predsedniško mesto
Ljudmila Atanasovski, univ. dipl.
ekon.

Gospod Stanič, kdo sedaj zavaja
obiskovalce vaše spletne strani in
navaja neresnična dejstva?

Glede na vse našte-
to, vašo »ekspeditivnost«,

malomamost,neodgovornost do
malih delničarjev itd. lahko ugota-
vljam, da ste vi in vaša druščina ne-
sposobni speljati projekt proizvo-
dnje vaših inovacijskih produktov,
ki to že zdavnaj niso več, saj so že
tehnološko zastareli.

Če vam kljub vsemu uspe vrniti
denar več kot petsto malim delni-
čarjem KPL družbe pooblaščenke,
se vam bom na tem mestu javno
opravičil.

A močno se bojim, da to ne bo
potrebno! Ker pa imam občutek,
da že radi pozabljate, bomo vas in
našo likvidacijsko upraviteljico
ter vašo vzorno prvo nadzornico
večkrat spomnili na dolgove in
obljube.
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