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Ljubljana - Le nekaj dni po tistem, ko
se je v igro za nakup večinskega dele-
ža v Casinoju Portorož vmešal Gold
Club iz Sežane, kar je še dodatno
razhudilo glavnega konkurenta - Ca-
sino Riviera, sindikate pa pripravilo
do napovedi stavke, je »udarilo« ko-
prsko okrožno sodišče. V postopku,
začetem pred več kot dvema mesece-
ma, je paradržavnima skladoma Ka-
pitalski družbi (Kad) in Slovenski od-
škodninski družbi (Sod) odvzelo gla-
sovalne pravice. Če bi sklep sodišča
obveljal, bi Casino Riviera lahko za-
menjal nadzornike Casinoja Portorož
in tudi prevzel upravljanje družbe.

»Imajo vse možnosti, da se pritoži-
jo,« je razplet sodnega postopka, s
potekom katerega v Kadu in Sodu
sploh niso bili seznanjeni, včeraj ko-
mentiral Mitja Peternel, direktor Ca-
sinoja Riviera, lastnika četrtine delnic
insolventnega Casinoja Portorož.
»Stvari bomo peljali naprej tako, da
bomo zaščitili svojo naložbo,« je po-
jasnil. V Kadu in Sodu so se na odloči-
tev sodišča po naših informacijah tudi
pritožili, vendar je vprašanje, kdaj se
bo o njej sploh odločalo. Ali bodo res
zahtevali tudi nadzor nad delom sodi-
šča, včeraj nismo mogli preveriti.

Casino Riviera je namreč že dan,
preden sta paradržavna sklada dobila
sklep okrožnega sodišča v Kopru, torej
26. oktobra, upravi Casinoja Portorož
posredoval zahtevo za sklic nove
skupščine. »Gre za spremembo sklepa

o dokapitalrzaciji, sprejetega na prej-
šnji skupščini. Po novem bi se izdalo
pet milijonov navadnih in pet milijo-
nov prednostnih delnic. Prvotno bi se
morale izdati le navadne delnice,« je
ozadje zahteve pojasnil Peternel. Kot
je že oktobra pojasnil, pa bi lahko
Casino Riviera pri dokapitalizaciji so-
deloval le v primeru, da bo sprejet
delniški sporazum.

Ali je na dnevnem redu zahtevane
skupščine tudi menjava članov na-
dzornega sveta Casinoja Portorož, kar
so skušali doseči že na septembrski
skupščini, Peternel ni hotel razkriti.
Posledično bi sicer Casino Riviera, ki
ima vlastiprednostne delnice Casino-
ja Portorož, nastavil svoje nadzornike
in v končni meri tudi novo upravo.

Spomnimo, največji lastniki Casi-
noja Portorož so se konec septembra
dogovorili, da družbo dokapitalizirajo
v višini deset milijonov evrov. Prag
uspešnosti so določili pri 30 odstotkih,
tako da bi lahko uspela že, če bi
sredstva vplačal le Casino Riviera. V
tem primeru bi se njegove glasovalne
pravice, četudi bi Kad in Sod prišla

nazaj do svojih, povečale prek 50 od-
stotkov in bi moral objaviti prevzem.
Sicer pa Casino Riviera s prednostni-
mi delnicami že zdaj presega prev-
zemni prag. Do glasovalnih pravic je
namreč prišel, ker mu v enem letu
niso bile izplačane dividende nanje.

Uprava družbe pod vodstvom An-
dreja Bošnjaka mora skupščino po
zakonu sklicati v roku od 30 do 60 dni,
vendar bi se lahko zadeve zapletle, saj
čez slabe tri tedne, 25. novembra,
poteče rok za zadnjo dokapitalizaci-
jo.

Kljub vsemu ostaja vprašanje, ah
manevri Casinoja Riviera niso zgolj
oblika novega pritiska na paradržavna
sklada. Po naših podatkih naj bi na-
mreč ta družba v zadnjem času pos-
kusila doseči, da bi država od nje
odkupila prednostne delnice za tri
milijone evrov. Izguba glasovalnih
pravic na neki način tudi sili državne
lastnike Casinoja Portorož, da objavi-
jo prevzem.
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Kad: Prišlo je do kršitev v postopku
»Odločitev sodišča o odvzemu glasovalnih pravic temelji na domnevni kršitvi
zakona o prevzemih, vendar pa po našem mnenju odločitev o konkretnem
spornem razmerju ne spada v sodno pristojnost, saj zakon določa poseben
postopek, v katerem je Agencija za trg vrednostni h papirjev pristojen organ, ki
ugotavlja relevantne okoliščine v ciljni družbi,« so včeraj pojasnili v Kapitalski
družbi (Kad). Opozorili so tudi na kršitve postopka, saj da niso bili seznanjeni
z odločitvami sodišča prve stopnje in tudi višjega sodišča, »s čimer je bilo
kršeno načelo kontradiktornosti oziroma pravica do izjavljanja v postopku«.


