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Po skoraj 27 letih vodenja
Taluma je včeraj Danilo Toplek nepreklicno odstopil z mesta direktorja
družbe, nadzorniki pa so namesto njega na čelo družbe imenovali Marka
Drobnica, dosedanjega pomočnika
direktorja.
»V Talumu že skoraj leto dni in pol
izvajamo organizacijske spremembe,
ki vključujejo tudi kadrovsko reorganizacijo. V Talumu smo vzgojili vrsto odličnih mladih kadrov, ki so sposobni voditi družbo. Eden od teh kadrov je tudi Drobnič, ki je v kolektivu
dobro sprejet in je tudi vodil postopek reorganizacije,« nam je včeraj
povedal Toplek in dodal, da je zadovoljen, da so nadzorniki podprli
njegovo odločitev. Toplek v Talumu
ostaja kot pomočnik direktorja, saLjubljana

mostojno pa bo odgovoren za nekatera področja.
Po objavi odstopa so se včeraj že
pojavila ugibanja, ali ta odločitev ni
povezana z ravnanjem države pri dokapitalizaciji Nove KBM, v kateri je
Toplek predsednik nadzornega sveta.
Spomnimo namreč, da je agencija za
upravljanje kapitalskih naložb države
pod vodstvom Dagmar Komar sprva
želela celo preprečiti dokapitalizacijo,
nato pa tik pred iztekom roka za vplačilo delnic prisilila nekatera državna
podjetja k sodelovanju. »Zame je dokapitalizacijaNKBM velik uspeh, z njo
pa smo dokazali, da smo sposobni
kapital poiskati tudi v tujini. Zaradi
tega je zdaj NKBM kapitalsko močnejša in izpolnjuje vse zahteve regulatorja,« na te špekulacije odgovarja
Toplek.
Topleka so sicer v zadnjih letih v
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Talum lani z dobičkom
Talum je leto 2010 končal z 191 milijoni evrov prihodkov od prodaje, kar je
sicer četrtino več kot leto prej, a hkrati skoraj sto milijonov evrov manj kot
leta 2008. Po izgubi v letu 2009 je lani Talum ustvaril 12 milijonov evrov
dobička iz poslovanja in 0,6 milijona evrov čistega dobička.

Talumu spremljali tudi številni očitki
zaradi tihega lastništva v nekaterih
podjetjih, ki so poslovno sodelovala s
Talumom, nakupa delnic NLB, zaradi
katerega je drža.i grozil odvzem glasovalnih pravic v največji slovenski
banki, poslov s Špedicijo Goja, ki je v
lasti njegovega SDseda Franca Gojčiča... Spomnimo, da se je Topleku v
času vlade Janez.* Janše večkrat majal
stolček, med drugim tik pred zadnjimi
volitvami, ko naj bi tedanji predsednik
uprave Elektra Slovenije (Eles) Vitoslav Tiirk prek zamenjave dveh nadzornikov Taluma želel dobiti zadostno večino za zamenjavo Talumove
uprave. Toda na omenjeni skupščini je
Toplek Elesu odvzel glasovalne pravice, češ da Taluma po zakonu o gospodarskih družbah še vedno ni obvestil, da ima kvaificirani delež, in tako
tudi preprečil menjave nadzornikov.

