
Mali delničarji Stola Kamnik že od julija zahtevajo pravično denarno odpravnino, večinskega lastnika
Aleksandra jereba pa sumijo davčne utaje in vrste drugih nepravilnosti.

Jasna Paladin

Kamnik - Rajko Stankovič,
predsednik Društva Mali del-
ničarji - Skupaj smo močnej-
ši (Društvo MDS) je v imenu
962 delničarjev družbe Stol,
industrija pohištva, na pri-
stojno sodišče vložil predlog
za določitev primerne denar-
ne odpravnine.
Mali delničarji, ki imajo v la-
sti dobrih sedem odstotkov
delnic družbe Stol, ki je si-
cer v skoraj devetdesetod-
stotni lasti Avtoakustike
(lastnik in direktor je Alek-
sander Jereb), so namreč že
julija na glavnega delničarja
naslovili zahtevo za izplačilo
primerne denarne odpra-
vnine.

"Aleksander Jereb nam v
zakonskem roku ni odgovo-
ril. Še več, deset tisoč delnic
je le dva dni po vročeni za-

htevi prenesel na slamnato
podjetje, kar je bilo ugotov-
ljeno na avgustovski skupšči-
ni družbe. Novi lastnik je
tako Služba Protokola, ki je
delnice kupila ali pa le preje-
la v hrambo. Zato mali delni-
čarji Stola zahtevamo, da so-
dišče kot minimalno primer-
no denarno odpravnino do-
loči 41,35 evrov na delnico,
kar je enaka cena tisti, po ka-
teri je delnice kupil tudi Je-
reb," so v sporočilu med dru-
gim zapisali mali delničarji,
ki dodajajo, da Aleksander
Jereb z njimi noče komunici-
rati.

Sprašujejo se, ali bodo pri-
stojni organi pregledali po-
slovni imperij Aleksandra Je-
reba, saj naj bi sami odkrili
vrsto nepravilnosti v zvezi z
njegovim poslovanjem. Je-
reb, ki je z Avtoakustiko obo-
gatel na račun uspešnega po-
slovanja z Mobitelom, je last-

nik številnih podjetij. Bil je
tudi lastnik podjetja Kompas
MTS, prav v zvezi s tem pa v
Društvu MDS opozarjajo na
sum davčne utaje. Njegov
nakup delnic po 31 evrov in
prodaja po 7,5 evra za delnico
naj bi bil zgolj davčni mane-
ver, s katerim je davčno anu-
liral pozitiven učinek štirih
milijonov bilančnega dobič-
ka v Stolu.

"Na skupščini smo zahte-
vali tudi pojasnitev več kot
450 tisoč evrov za stroške iz-
obraževanja, a dodatnega
pojasnila nismo prejeli," so
še ogorčeni mali delničarji.
Domnevne nepravilnosti
smo želeli preveriti tudi pri
Aleksandru Jerebu. V njego-
vem podjetju Avtoakustika
so nas napotili na podjetje
Kompas MTS. V tem podjet-
ju ni več lastnik, zato smo ga
skušali priklicati, vendar ne-
uspešno.


