
Na hitro sklicana seja nadzornega sveta Petrola

Ugotavljali bodo, kakšne posledice bi lahko imel za družbo pred kratkim sklenjeni posel s SCT
in odvetnikom Dušanom Korošcem -Je Petrol odvetniku Korošcu nakazal nekaj manj kot 160.000 evrov?
Ljubljana - Nadzorniki Petrola bodo danes od uprave družbe pod taktir-
ko Aleksandra Svetelška zahtevali odgovore o javno vse odmevnejšem po-
botu terjatev do družbe SCT Ivana Zidarja.

Današnjo sejo NS je sklical njen
predsednik in glavni nadzornik
Petrola Tomaž Kuntarič (direktor
Slovenske odškodninske družbe),
ki včeraj še ni imel odgovora na
vprašanje, ali so v poslu SCT-odve-
tniška družbaDušan Korošec-Petrol
nastale morebitne škodljive posle-
dice za Petrol. Odgovore pričakuje
danes. »Pričakujemo, da nam bo
uprava predstavila posel in da ta ni
imel škodljivih posledic za Petrol,«
je poudaril Kuntarič. Po njegovih
navedbah je bila današnja seja skli-
cana »na hitro« na željo nadzorni-
kov in uprave, na vprašanje, ali je
Petrol odvetniku Korošcu nakazal
(plačal) za nekaj manj kot 160.000
evrov, pa je prvi nadzornik odgovo-
ril: »Naj bi mu. Dokumentov o tem
še nisem videl.«
Umazana podrobnost je
insolventnost SCT

Informacijo o zdaj že razvpitem
odkupu (pobotu) terjatev je prvi
objavil časnik Finance. Po njego-
vih navedbah je Petrol pred časom
prevzel približno 160.000 evrov
dolga SCT do odvetniške družbe
Dušana Korošca, ta pa naj bi v za-
meno »uredila« zavarovanje dolga
SCT do Petrola. SCT namreč nima
dolgov le do odvetniške družbe Ko-
rošec, temveč tudi do Petrola. Temu
po nekaterih informacijah samo za

gorivo dolguje od 12 do 15 milijonov
evrov; zato je Petrol menda nakna-
dno zahteval zavarovanje dolga z
nepremičnino, kar naj bi uredila
prav odvetniška družba Korošec, od
katere je Petrol odkupil terjatev v
višini 160.000 evrov.

Odkup terjatev sam po sebi seve-
da ne bi bil sporen, če ne bi najve-
čji domači gradbinec pred koncem
lanskega leta razglasil insolventno-
sti in vložil predloga za prisilno
poravnavo. »To hipotetično lahko
pomeni dvoje,« je včeraj na podla-
gi javno znanih informacij o poslu
SCT-Petrol ugibal Rajko Stanko-
vič, predsednik društva Mali delni-
čarji - Skupaj smo močnejši. »Prvič,
da je Petrol sklenil dober posel, saj
je s hitrim manevrom še pred ob-
javo predloga za prisilno poravna-
vo zaprl svojo terjatev do SCT in v
zameno za večmilijonski dolg dobil
»ekvivalentno« premoženje v obli-
ki (prodajljivih) zemljišč. Po drugi
strani lahko posel s SCT tudi pade,
dodaja Stankovič. »Če bi šel SCT
v stečaj, bi lahko preostali upniki
izpodbijali pogodbo med njim in
Petrolom, saj so vsi posli, sklenje-
ni leto dni pred začetkom stečaja,
nični oziroma jih lahko preostali
upniki izpodbijajo.«

Navedbe o velikem dolgu SCT
do Petrola zanikali

Še drugače: zdaj še ni jasno, ko-

liko bo Petrol iztržil od morebitne
prisilne poravnave SCT oziroma
ali je z odkupom terjatve do odve-
tniške družbe le še povečal svojo
izpostavljenost do SCT ali ne. »Ta
posel je upravičljiv le, če bo Petrol
iz kupnine za zemljišča dobil sto-
odstotno poplačano terjatev za ne-
plačani bencin in provizijo, ki jo je
obračunal odvetniku Korošcu,« je
še dodal Stankovič.

V Petrolu posla s SCT ne komen-
tirajo, so pa pred dnevi zanikali
navedbe o visokem dolgu SCT do
Petrola. »Terjatve družbe Petrol do
SCT so precej nižje od navedenih.
Petrol si namreč v zadnjem času
zelo prizadeva za zniževanje terja-
tev do SCT in te so se tudi res zni-
žale.«

Tudi ozadja posla s SCT v Petrolu
(podrobnosti o poslu namreč niso
znane) niso hoteli razkriti, so pa za-
gotovili, da je bil posel Petrol-SCT-
odvetnik Korošec »izpeljan v korist
Petrola in njegovih delničarjev.
Lahko pa zagotovimo, da se zaradi
navedenega posla izpostavljenost
Petrola do SCT ni v ničemer po-
večala, saj je bil izpeljan v okviru
prizadevanj za znižanje terjatev do
SCT.«

Več o tem naj bi bilo znanega po
današnji seji nadzornega sveta Pe-
trola.
Vanja Tekavec
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