
Ta teden pravi plaz skupščin družb, celo v nedeljo
Na potezi so delničarji Tudi o dokapitalizaciji Pivovarne Laško -
V Perutnini Ptuj delničarji s predlogom, da se Glaserju ne podeli razrešnice
Ljubljana - Pred nami je te-
den skupščin, precej več kot
sto jih bo v prihodnjih petih
dneh. Uvod v skupščinski te-
den pa je bil včeraj v Kultur-
nem centru Rogaška, kjer so
se delničarji še pred nedelj-
skim kosilom zbrali na skupšči-
ni Zdravilišča Rogaška.
Nejc Gole
Maja Grgič
bozena križnik

Zakaj je bila skupščina v nedeljo ob
9. uri zjutraj, smo vprašali predse-
dnika uprave družbe Mateja Gori-
čana. »Termin smo morali uskladiti
z notarko in predsednikom skup-
ščine, drugače ni šlo. Poleg tega
smo morali zagotoviti primeren
prostor za vse udeležence, Rogaška
pa je v tem času precej zasedena,«
je odgovoril. Zdravilišče Rogaška
ima 272 imetnikov delnic, ukvarja
pa se z distribucijo termalne vode
in upravljanjem parka v Rogaški
Slatini, ne upravlja pa hotelov.

Iz Društva malih delničarjev so
po skupščini sporočili, da »mali
delničarji takšnim trikom, ki naj
bi bili namenjeni manjši udeležbi,
ne nasedamo več in smo se kljub
zgodnji nedeljski 9. uri te udeležili
in izkazali svoje nezadovoljstvo z
delom uprave in NS z enotnim ne-
gativnim glasovanjem proti vsem
predlaganim sklepom skupščine«.
Predstavnik DMS je na skupščini
zaradi procesnih napak zahteval
prestavitev oziroma ponoven sklic
skupščine. S preložitvijo skupšči-
ne se je strinjala tudi notarka, a
je predsedujoči skupščino kljub
temu izpeljal, zato je bila napove-
dana zahteva za ničnost, ki jo je
vložilo kar 37,97 odstotka malih
delničarjev. Ti so napovedali iz-
podbijanje vseh sprejetih sklepov
na skupščini, tako tudi o podelitvi
razrešnice nadzornikom in upravi.
Mali delničarji so opozorili še na
lanski sklep o izvedbi posebne re-
vizije, za katero pa do zdaj ni bila
še niti podpisana pogodba z revi-
zijsko hišo.

V Intereurppi
o prodaji Čehova
Danes se bodo med drugim zbrali
delničarji Merkurja in treh družb,
ki jih obvladuje Pivovarna Laško,

in sicer Uniona, Radenske ter Ve-
čera. Jutri so na dnevnem redu
skupščine KS Naložb Igorja Laha,
Melamina, Steklarne Rogaške, Go-
renjske gradbene družbe, Cestnega
podjetja Gorica in Intereurope.

Na zadnji bodo delničarji glaso-
vali o predlogu uprave in nadzor-
nega sveta, da logistična družba
proda nasedlo naložbo Čehov v
Rusiji. Po predlogu sklepa bi Inte-
reuropa prodala tako delež v druž-
bi Intereuropa East Ltd kot tudi
nepremičnine v Rusiji, kupnina pa
ne sme biti nižja od 45 milijonov
evrov.

CMC: brez razrešnice
za nekdanje vodstvo
V sredo se bodo med drugim zbrali
delničarji Pivovarne Laško, Lepen-
ke, Peka, Premogovnika Velenje,
DZS in CMC. Skupščina Lepenke,
ki spada v skupino Krater Martina
Odlazka, utegne biti zanimiva, saj
so mali delničarji prepričani, da jih
je Odlazek oškodoval. Višje sodišče
je tako na predlog malih delničar-
jev naložilo posebnemu revizorju
družbi UHY, naj preveri posle Le-
penke glede prodaje nepremičnin,
selitev proizvodnje z Lepenke na
Odlazkov Papir Servis in za 4,6 mi-
lijona evrov poslov, ki so bili knji-
ženi kot stroški storitev.

V preteklosti je bilo že zanimivo
na skupščini Pivovarne Laško. To-
krat bodo delničarji po neuspelem
januarskem poskusu znova glaso-
vali o dokapitalizaciji v višini naj-
več 36,5 milijona evrov. Na skup-
ščini celjskega gradbinca CMC, ki
je v hudih likvidnostnih težavah,
pa bodo delničarji glasovali o pre-
dlogu upravnega odbora, naj nek-
danjim vodilnim Marjanu Vengu-
stu, Leni Korber in Vidi Oberžan
ne podelijo razrešnice.
Bo država zamenjala
nadzornike Kada?
V četrtek bo skupščina Kompasa
MTS, ACH, Dnevnika, Slovenijale-
sa, Begrada, Polzele in tako naprej.
Takrat bo predvidoma tudi redna
letna skupščina Kapitalske družbe
(Kad). Čeprav tega ni na dnevnem
redu, bi, kot smo poročali, po ne-
katerih informacjjah na njej lahko
država kot edina lastnica odločala
tudi o zamenjavi nadzornikov. Po
zakonu so v njem trije kandida-
ti vlade, to so Roman Dobnikar,

Branko Tomažič in Klemen Ferjan-
čič, predstavnik sindikatov in dva
predstavnika upokojencev. Prav
tako bi lahko skupščina odločala
tem, da bi Kad s štirimi milijoni
evrov dokapitaliziral PDP, ta pa
nato Rimske terme. Širitev dnev-
nega reda še ni bila predvidena,
a kot pojasnjujejo na Agenciji za
upravljanje kapitalskih naložb, je
ta možna tudi na sami skupščini,
saj gre za enoosebno družbo in je
skupščina univerzalna.

Čeprav bo skupščina Kada v če-
trtek, vlada še ni sprejela sklepov
glede glasovanja. »Vlada bo odlo-
čitev glede glasovanja na skupščini
Kada sprejela pravočasno,« so od-
govorili na ministrstvu za finance.
V zvezi z zamenjavo nadzornikov
in dokapitalizacijo PDP pa so za-
pisali, da ministrstvo »prihodnjih
glasovanj na posameznih skupšči-
nah ne pojasnjuje javnosti«.
Mali delničarji nad Glaserja
Skupščinski teden pa bodo, deni-
mo, končali zbori delničarjev Pan-
vite, Elektra Ljubljana, Klasja, Beti,
Kompasa, Žita in Perutnine Ptuj.
Na zadnji se bodo delničarji sezna-
nili tudi z ugotovitvami posebne
revizije. To sta na lanski skupšči-
ni zahtevala Kapitalska družba in
Društvo Mali delničarji Slovenije
(MDS), revizija pa ni ugotovila ne-
pravilnosti, so pred mesecem spo-
ročili s Perutnine Ptuj. Kljub temu
pa v MDS menijo, da je uprava pod
vodstvom Romana Glaserja skle-
pala posle brez upoštevanja eko-
nomskega interesa družbe in s tem
izgubila 31,5 milijona evrov. Zato
so že vložili nasprotni predlog, da
se upravi in nadzornemu svetu ne
podeli razrešnica, z nasprotnim
predlogom pa želijo tudi doseči
izplačilo dividend. »Uprava je že
pred dvema letoma delničarjem
obljubila, da bo dobiček delila med
delničarje, vendar je iz letošnjega
sklica razvidno, da obljube ni drža-
la,« pravijo v MDS.

Avgusta, v času dopustov
Kot je mogoče razbrati s seznama
na spletnih straneh MDS, je avgu-
sta letos napovedalo oziroma že
opravilo skupščine kar 182 družb.
Od tega se jih bo okoli 120 zgosti-
lo v zadnjem avgustovskem tednu.
Zakaj tako? »Po zakonu o gospo-
darskih družbah morajo javne



delniške družbe objaviti konsoli-
dirane poslovne rezultate in izpe-
ljati skupščine delničarjev do 31.
avgusta,« pojasnjuje predsednik
društva MDS Rajko Stankovič.

Po njegovih opažanjih se veli-
ko družb, zlasti manjših, odloča
za seje v zadnjem trenutku, torej
avgusta, tudi zato, ker je takrat ve-
liko delničarjev na dopustu in je
zato udeležba skromnejša. Razen
tega obstaja večja možnost, da bo
več skupščin potekalo sočasno,
kar znova omejuje dostop posame-

znikom, ki imajo v svojem portfe-
lju več različnih delnic. Stankovič
pravi, da nekatere družbe tradici-
onalno sklicujejo seje zadnji teden
avgusta. Kakšna skupščinska seja
pade še v september; ker zamuda
ni sankcionirana, je za nekatere
tudi to sprejemljivo. Zgodi se celo,
da je skupščina sklicana za nede-
ljo (primer Zdravilišča Rogaška),
kar za sklicatelja verjetno še pove-
ča stroške; če nič drugega, je po-
sebej za nedeljo treba angažirati
notarja.

Poznopoletne skupščine so ne-
ugodne tudi za delničarje, ki pri-
čakujejo dividende. Tako dobijo
nagrade za preteklo leto šele s tri-
četrtletnim zamikom. Priznati pa
je treba, da so večje, za gospodar-
stvo pomembnejše delniške druž-
be večinoma izpeljale skupščine
že med majem in julijem. Merca-
tor, katerega lastnikom se je oči-
tno mudilo z izplačilom dividend
(uprava, ki skliče skupščino, pa jim
je prisluhnila), jo je letos izpeljal
med prvimi, in sicer konec marca.

Skupščina delničarjev Zdravilišča Rogaška je bila v nedeljo zjutraj. Mali delničarji trdijo, da zato, da bi bila udeležba čim manjša. Foto Mavric Pivk


