
Ljubljana - Že pred skupščino ormo-
ške opekarne, ki je v večinski lasti
avstrijske multinacionalke Wiener-
berger, je bilo jasno, da ne bo poteka-
la povsem mimo. Mali delničarji, gre
za zaposlene in nekdanje zaposlene,
so namreč od predsednika uprave
opekarne Christiana VVeinhapIa ter-

jali odgovore na kopico vprašanj,
sicer neuspešno pa so želeli imeno-
vati tudi posebnega revizorja.

Mali delničarji, lastniki več kot
desetih odstotkov opekarne, so sku-
šali razčistiti okoliščine trajne usta-
vitve proizvodnje v Opekarni Prager-
sko, do katere je prišlo decembra
lani. Prav tako so želeli vedeti, kdo je
odločal o odpisu naložbe v tej odvis-
ni družbi. VVeinhapl je pojasnil, da se

je tako odločila skupščina slednje, do
odpovedi načrtovane investicije v
vrednosti 11 milijonov evrov, ki je
bila prav tako sporna za male delni-
čarje, pa daje enostavno moglo priti,
saj so jo načrtovali še pred recesijo.
Po žgoči razpravi, kije potekala med
VVeinhaplom in Petrom Pečetom, ki
je zastopal omenjene delničarje, je
prišlo na vrsto glasovanje glede ra-
zrešnice upravi in nadzornemu sve-
tu. Pri tem jih je avstrijski lastnik
preglasoval in organom vodenja in
nadzora tudi podelil razrešnico, na
kar pa je Peče napovedal vložitev
izpodbojnih tožb. Tudi nadaljevanje
skupščine se je bolj kot ne odvijalo
po notah večinskega lastnika, saj
Peče ni uspel ne z zamenjavo člana
nadzornega sveta ne z že omenjenim
imenovanjem posebnega revizorja.
Ta bi, če bi bil seveda izglasovan,
preveril vse posle opekarne z avstrij-
skim lastnikom in koncernsko druž-
bo VVienerberger s poudarkom na
ugotavljanju transfemih cen ter vsa
plačila v tujino.

Tomaž Modic

Kriza je dobiček
spreobrnila v izgubo
Svetovna gospodarska kriza je vplivala tudi na poslovanje Wienerberger
Opekarne Ormož, je delničarjem pojasnjeval predsednik uprave družbe
Christian VVeinhapl. V zadnjih dveh letih je močno padla individualna
gradnja, nekateri veliki kupci (predvsem Merkur) pa so zašli v likvidnostne
težave, je opozoril, gospodarski situaciji pa so se morali prilagajati tudi z
manjšanjem kapacitet. Če so minula leta ob okoli 15 milijonih evrov
prometa dosegali visoke dobičke, ki je presegel dva milijona evrov, pa se je
lani vse obrnilo, saj je opekarna ustvarila 2,1 milijona evrov izgube. Kljub
temu ji je še vedno ostalo več kot tri milijone evrov bilančnega dobička.

Skupščina ormoške opekarne VVienerberger (na fotografiji), ki je potekala te dni, je minila v luči malih delničarjev, ki so
od prvega moža terjali odgovore na vrsto vprašanj, med drugim o zaprtju Opekarne Pragersko.


