
Turški lastnik po preostanek Lesne TIP
Večinski lastnik Lesne TIP turški Miador
objavil prevzemno ponudbo za odkup
preostalih delnic malih delničarjev,
razpletanje zapletov pri uveljavljanju
glasovalnih pravic
PETRA LES JAK TUSEK
Večinski lastnik Lesne Tovarne ivernih plošč (TIP) Otiški
Vrh, turški Miador, je včeraj v našem časniku objavil pre-
vzemno ponudbo za preostali šestodstotni delež družbe.
Za delnico malim delničarjem ponuja 1,91 evra, ponudba
se izteče 10. septembra opoldne, praga uspešnosti pa niso
določili. Turški Miador je od septembra lani lastnik 94,05
odstotka delnic, preostale delnice so v lasti malih delničar-
jev, ki pa so prodaji turškemu kupcu zaradi bojazni pred se-
litvijo proizvodnje večinoma nasprotovali. Kot je znano, so
Lesno TIP lani jeseni prodali v sklopu stečajnega postopka
Preventa Global, posredno prek hčerinske družbe Prevent
Les, za 2,7 milijona evrov. Čeprav je kupec zagotavljal, da bo
ohranil proizvodnjo in nato načrtoval dokapitalizacije novi
direktor Dušan Mežnar pa je zatrjeval tudi, da bodo ohra-
nili delovna mesta, je Lesna TIP od začetka julija v prisilni
poravnavi, njena prihodnost pa je negotova. Načrt prestruk-
turiranja med drugim predvideva odprodajo kontinuirane
stiskalnice, ki velja za srž proizvodnje, ukinitev programa
vratnih kril in podbojev ter znižanje števila zaposlenih s
173 na zgolj 55 delavcev.

V sindikatu podjetja načrtovani prodaji temeljne proi-
zvodne linije nasprotujejo in še vedno računajo na možnost
dogovora o ohranitvi delovnih mest, kot dejstvo pa spreje-
majo ukinjanje programa vratnih kril. Kot je pojasnil pred-
sednik sindikata v Lesni TIP Bogdan Detečnik, vztrajajo
pri zahtevi za ohranitev proizvodnje brez prodaje temelj-
ne linije, še vedno pa v sodelovanju z upravo računajo na
spremembe programa prestrukturiranja in na pripravlje-
nost lastnika za te spremembe. Predstavnika turškega la-
stnika pričakujejo 27. avgusta.

Prodajo Lesne TIP pravzaprav ves čas spremljajo števil-
ni dvomi o realnih namerah kupca pa tudi vrsta zapletov
v postopku prevzema, zaradi katerih turški lastnik na vseh
dosedanjih skupščinah tudi ni mogel uveljavljati glasoval-
nih pravic. Zaustavilo se je pri Agenciji za trg vrednostnih
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Lesna TIP Otiški Vrh - kaj bo sploh prinesla prisilna poravnava
in kakšna bo prihodnost podjetja v turški lasti, še ostaja ugan-
ka. (Janko Rath)

papirjev (ATVP), ker je Miador najprej objavil prevzemno
namero, a nato ni pravočasno objavil prevzemne ponudbe.
ATVP mu je zahtevek za izdajo dovoljenja za objavo prevze-
mne ponudbe kot prepoznega zavrgel, nadalje pa kot neute-
meljenega zavrnil še ugovor. Vrhovno sodišče, pred katerim
je Miador sprožil spor, je naposled tožbi prevzemnika ugo-
dilo in odpravilo odločbo ter zadevo vrnilo v ponovno
odločanje ATVP. Slednja je Miador sredi julija pozvala k do-
polnitvi prevzemne ponudbe, kar je turško podjetje prejšnji
teden tudi storilo. Razlog, da dokapitalizacija, predlagana
na zadnji skupščini, ni uspela, tiči tudi v doslej zamrznje-
nih glasovalnih pravicah.

Kljub temu se še vedno poraja vrsta dvomov, ali ne bi bil
turški scenarij tudi ob normalnem poteku prevzema isti.
Dopolnitve k načrtu finančnega prestrukturiranja in neka-
tere odgovore uprave in lastnika do konca avgusta pričakuje
tudi upniški odbor. Kakšen je realni razplet klobčiča v Lesni
TIP, smo hoteli vprašati tudi direktorja, ki za medije očitno
še naprej ostaja nedosegljiv. Za 21. avgust pa je Mežnar
sklical letno skupščino, na kateri predlaga, da se (prejšnji)
upravi za poslovno leto 2011 razrešnica ne podeli, predlaga
pa razrešnico nadzornemu svetu. Med sklepi skupščine je
tudi predlog, da lansko izgubo v višini dobrih treh milijo-
nov evrov pokrijejo iz rezerv.


