
Lastniki Hita Larixa o
plačilu vodstva
Vodstvo družbe Hit Larbc je za sredino
decembra sklicalo skupščino, na ka-
teri bodo Hit in ostali delničarji do-
ločili višino plačil članom upravnega
odbora. Za sejnine se jim obeta 150
evrovbruto, za opravljanje funkcije pa
na leto še 5000 evrov bruto na člana.

Simobil nad Telekom z
200-milijonsko tožbo
Simobil bo zaradi paketa Itak Džabest
vložil odškodninsko tožbo zoper Te-
lekom Slovenije, v kateri bo zahteval
nekaj več kot 200 milijonov evrov, so
poročale Finance. Tožba temelji tudi
na ugotovitvah Urada za varstvo kon-
kurence (UVK), da je Mobitel namer-
no uvedel ceno paketa, ki ni pokrivala
stroškov in ustvarila izgubo, s čimer je
bila konkurenca namerno izrinjena s
trga.

AUKN zavrl iskanje
novega nadzornika
v Triglavu
Po našem razkritju, da se je po odho-
du Boruta Jamnika iz nadzornega sve-
ta Zavarovalnice Triglav vnel spopad
za izpraznjen položaj, so v AUKN pri-
poročili organom družbe, da se »za-
radi izogiba nepotrebnim stroškom
vse kadrovske aktivnosti glede novega
člana nadzornega sveta odložijo do
naslednje redne skupščine«.

Če je država pomagala,
ostali brez božičnic
AUKN družbam, ki spadajo v njeno
pristojnost, priporoča, naj poslovod-
stvom ne izplačajo božičnice, 13. pla-
če in regresa, masa plač naj ostane na
ravnileta 2010, podjetja, ki poslujejo z

izgubo oziroma jih je država doka-
pitalizirala, pa naj božičnice in 13
plače ne izplačujejo tudi zaposle-
nim.

Za nove organe varuha
konkurence ni
zanimanja
Ministrstvo za gospodarstvo je ob-
javilo ponovni poziv zainteresiranim
kandidatom za člane sveta inkomisije
za varstvo konkurence v novi Javni
agenciji za varstvo konkurence, ki
očitno s 1. januarjem še ne bo na-
domestila urada za varstvo konku-
rence.

Delo toži Starina-
Kosmovo in Puhana
Družba Delo je vložila odškodninsko
tožbo zoper nekdanjo predsednico
nadzornega sveta Andrijano Starina
Kosem in nekdanjega predsednika
uprave Petra Puhana. Domnevno naj
bi bila odgovorna za škodljiv nakup
večinskega deleža v ČZP Večer, s či-
mer je Delu po izračunih uprave nas-
tala škoda v višini 11,3 milijona evrov.
Nadzorni svet Dela je potrdil tudi po-
slovni načrt za prihodnje leto, ki naj bi
predvideval znižanje plač in zmanj-
šanje števila zaposlenih.
Juteks v devetih
mesecih povečal čisto
izgubo
Skupina Juteks je v prvih devetih me-
secih še povečala čisto izgubo. Ta je
namreč znašala 2,4 milijona evrov, kar
je 22 odstotkov več kot v enakem ob-
dobju lani. Čisti prihodki od prodaje
so se medtem z lanskih 30,3 milijona
evrov povečali na 39,1 milijona evrov.
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