
Čigavo bo mariborsko telekomunikacijsko podjetje?

Maribor - Prisilna upraviteljica Milena Sisinger bo danes objavila rezultate dokapitalizacije mariborskega tele-
komunikacijskega podjetja T-2, potem ko seje konec prejšnjega tedna iztekel rok za vplačilo novih delnic. Če bo
dokapitalizacija uspela, bo po pričakovanjih večinski lastnik postal njegov največji upnik, kranjski Gratel, ki je za
T-2 gradil informacijsko omrežje, sedanji lastnik Zvon Ena Holding pa bo razlaščen.

Ce bo dokapitalizacija uspela, bo večinski lastnik verjetno postal največji upnik
Gratel, kije gradil informacijsko omrežje, Zvon Ena Holding pa bo razlaščen

Gratel in drugi večji upniki so v
postopku prisilne poravnave T-2 iz-
koristili določilo, po katerem lahko
upniki z znižanjem osnovnega ka-
pitala in dokapitalizacijo lastniško
vstopijo v podjetje. Upniški odbor
T-2, ki ga vodi odvetnik Gratela
Gorazd Tršim, je tako pred dobrim
mesecem sprejel dokapitalizacijo v
višini do milijona evrov. Odgovora
na vprašanje, ali so vplačali svoj de-
lež, včeraj na Gratelu nismo dobili.
Komentarja niso želeli dati niti v
škofjeloškem Lokainvestu, ki ima do
T-2 osem milijonov evrov terjatev.

Sedanji lastnik T-2, prezadolže-
ni holding Zvon Ena, v dokapita-
lizaciji po neuradnih podatkih ni
sodeloval, zato bo skoraj zagotovo
izgubil svoj delež v T-2, če bo posto-
pek končan. Zvon Ena je na sodišče
vložil izpodbojno tožbo proti skle-
pu upnikov, ki omogoča dokapitali-

zacijo in s tem razlastitev holdinga,
ki ima zdaj 95-odstotni delež v T-2.
Proti razlastitvi so tudi mali delni-
čarji Zvona Ena Holdinga, združeni
v društvo Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši, saj bi s tem ostali
brez svojega premoženja.

Kot je včeraj za Delo povedala
Milena Sisinger, bo dokapitalizacija
obveljala šele, ko bodo upniki po-
trdili prisilno poravnavo, o čemer
bodo odločali predvidoma čez dva
tedna. Prvotni predlog prisilne po-
ravnave, ki ga je pripravila uprava
T-2 pod vodstvom Uroša Rožiča, je
namreč predvideval zgolj 34,6-od-
stotno poplačilo v osmih letih, kar
pa so upniki zavrnili.

Izguba lastništva T-2 bi dokonč-
no zapečatila usodo Zvona Ena Hol-
dinga, ki ga brez te njegove največje
naložbe čaka stečaj. Tega je konec
prejšnjega tedna že zahtevala nje-

gova največja upnica NLB. Ta ima
po neuradnih podatkih kot najve-
čja upnica do T-2 kar 120 milijonov
evrov terjatev, vendar so terjatve
bank zavarovane in ne štejejo v po-
stopku prisilne poravnave.

Navadnih, nezavarovanih terja-
tev je za okoli 112 milijonov evrov,
največji delež teh ima Gratel, ki je
za T-2 gradil optično infrastrukturo
(71 milijonov evrov). Med večjimi
upniki je tudi Telekom Slovenije, ki
pa je že pred meseci zahteval stečaj
svojega mariborskega konkurenta.

Stečaj Zvona Ena Holdinga bo
za sabo verjetno potegnil tudi hol-
ding Zvon Dva, ki mu je dolžan več
kot 164 milijonov evrov, in podjetje
Gospodarstvo Rast. Njegova lastni-
ca, Mariborska nadškoflja, bo tako
ostala brez premoženja, delnic in ne-
premičnin, ki jih je imela v lasti prek
omenjenih družb. Urban Červek


