
Pivovarna Laško

Male delničarje zanima, kdaj bo uprava laške pivovarne proti nekdanjim
odgovornim sprožila tožbe zaradi domnevnega oškodovanja
Ljubljana - Odškodninska tožba proti nekdanjemu vodstvu je tako rekoč nared, so se v Pivovarni Laško včeraj
odzvali na poziv združenja Mali delničarji - skupaj smo močnejši, kdaj bo pivovarna proti najbolj odgovornim, zla-
sti pa Bošku Šrotu, vložila ustrezne tožbe zaradi domnevnega oškodovanja laške družbe.

V laški pivovarni so te dni do-
bili dva poziva malih delničarjev.
Prvega je poslal izvršni odbor Dru-
štva malih delničarjev Pivovarne
Laško, ki pričakuje, da v začetku
prihodnjega leta skupaj z nadzor-
nim svetom in upravo analizirajo
razmere in potek finančne sanacije
pivovarne, kot je bilo dogovorjeno
na skupščini junija letos.

Društvo Mali delničarji - skupaj
smo močnejši (MDS) pa je upravi
poslalo vprašanja o tem, kako, zla-
sti pa kdaj namerava vložiti odško-
dninske tožbe proti nekdanjim od-
govornim, ki so zaradi neuspelega
menedžerskega prevzema pripeljali
pivovarno skoraj v bankrot. Kot je
znano, so delničarji upravi pivo-
varne na skupščini junija naložili,
da mora zaradi ugotovitev posebne
revizije poslov laške skupine najpo-
zneje v šestih mesecih po skupščini
vložiti odškodninske tožbe proti
Bošku Šrotu.

Rok za vložitev odškodninskih
tožb se izteče 16. januarja in v pivo-
varni obljubljajo, da »tožbe bodo«.
Uprava Pivovarne Laško »bo v celoti
spoštovala sklepe letošnje skupšči-
ne in bo delničarje do 16. januarja
2011 uradno seznanila z realizacijo
skupščinskega sklepa glede vložitve
tožb. V prihodnjih dneh pa bo ura-
dno odgovorila tudi na vprašanja
Društva malih delničarjev Pivovar-
ne Laško glede poteka finančne sa-
nacije družbe,« so se včeraj odzvali
v Laškem. V omenjenem društvu
so namreč že nekaj časa zaskrblje-
ni zaradi poteka finančne sanacije
pivovarne. Mali delničarji namreč
ugotavljajo, da največji delničarji,
in sicer Nova Ljubljanska banka
(NLB), Kapitalska družba (Kad),
Hvpo Alpe-Adria-Bank in druge
banke, ki so tudi upnice pivovarne,
ne sodelujejo aktivno pri prizadeva-
nju za sanacijo družbe, zaradi česar
jih skrbi, ali lahko ravnanje najve-

čjih lastnikov družbe ogrozi izvaja-
nje poslovne strategije in zmanjša
vrednost njihovega premoženja.

Še vedno pa ni znano, ali bodo
Laščani ukrepali tudi proti nekda-
njim nadzornikom pivovarne, tudi
nekdanjemu dolgoletnemu pred-
sedniku uprave Antonu Turnšku.
Prav to pričakujejo mali delničarji.

»Številni indici kažejo, da je za
ogromno zadev vedel tudi nad-
zorni svet. Če so indici, da so nad-
zorniki vedeli za kredite, ki so se
dajali levo in desno med skupino
Laško, Infondom in z njim poveza-
nimi družbami, ter če je bila druž-
ba oškodovana, naj sedanja uprava
vloži odškodninske tožbe tudi proti
nekdanjim nadzornikom,« je vče-
raj poudaril predsednik združenja
MDS Rajko Stankovič, ki upravo
družbe poziva, naj prouči tudi prav-
ne podlage za začetek postopka mo-
rebitne odškodninske odgovornosti
nadzornikov. Vanja Tekavec


