
Za večinskega lastnika
Lesne TIP včeraj
nepričakovani zaplet
na skupščini, saj ni mogel
glasovati o predlaganih
sklepih, odločali so le
mali delničarji

PETRA LESJAKTUŠEK
Kljub pričakovanjem, da bo novi turški
lastnik Lesne Tovarne ivernih plošč
(TIP) Otiški Vrh ob včerajšnji skupšči-
ni predstavil svoje načrte v koroški
lesni tovarni, se to ni zgodilo. Naspro-
tno, informacij o poslovnih načrtih
še kar ni, na skupščini se je namesto
uveljavitve volje novega večinskega
lastnika zgodil nepričakovani zaplet,
saj 94,05-odstotni lastnik Miador iz
Istanbula ni mogel uveljaviti svojih
glasovalnih pravic. Tako so o vseh
predlaganih sklepih odločili mali del-
ničarji ali zgolj okoli pol odstotka pri-
sotnega kapitala. Uradnih pojasnil s
skupščine ni bilo, saj jih niso dajali niti
novi lastniki oziroma njihovi pred-
stavniki niti uprava družbe. Zaplet pri
uveljavljanju glasovalnih pravic se je
po naših informacijah zgodil, ker novi
lastnik po prvotni objavi prevzemne
namere sredi septembra v naslednjih
tridesetih dneh ni objavil še prevze-
mne ponudbe, kot bi jo moral. Vpra-
šanje, ki ostaja odprto, je, kako bo ta
formalni zaplet vplival na nadaljnje
uresničevanje glasovalnih pravic la-
stnika. Novi lastnik bo sicer predvido-
ma načrte v podjetju predstavil v dveh
tednih. Ključni za včerajšnje odločanje
so torej bili mali delničarji (sedanji in

nekdanji zaposleni). Po naših informa-
cijah jih je bilo udeleženih petnajst, pri
čemer jih je osem zastopala odvetnica,
sedem delničarjev pa je sodelovalo sa-
mostojno. Nekaj več kot dva odstotni
lastnik Lesne TIP Prevent Thierry iz
Brazilije se skupščine ni udeležil. Tako
večinski lastnik tudi ni mogel spre-
jeti predlaganih sprememb statuta,
po katerih bi spremenil sestavo šest-
članskega nadzornega sveta v tričlan-
ski svet. Po tem predlogu bi bila po
novem predstavnika kapitala mene-
džer Dušan Mežnar in odvetnik Miloš
Vasovič, ki sta tudi sodelovala pri pro-
daji Iverke, predstavnik zaposlenih pa
Gorazd Ulbl. Ti trije predstavniki so
bili sicer tudi po včerajšnjem sklepu
skupščine imenovani v nadzorni svet,
vendar ta kljub temu ostaja šestčlan-
ski. Vanj so včeraj imenovali še Ru-
dolfa Rajzerja (tudi dosedanji član) in
Marjana Meha (mali delničarji), zasto-
pnik delavcev pa je še Zdravko Pijov-
nik. Vladimir Anton Lukanc in Boris
Kastivnik sta bila kot dosedanja člana
nadzornega sveta razrešena, kot je bilo
sicer tudi predlagano v sklepu.

Uprava in nadzorni svet sta tako
včeraj brez težav dobila razrešnico za
delo v letu 2010, prisotni delničarji pa
so potrdili tudi sklep o pokrivanju 3,6
milijona evrov izgube iz rezerv. Raz-
mere v podjetju so težavne, saj se spo-
pada z izgubami kljub izboljševanju
poslovanja v zadnjem obdobju. Ne-
koliko pozitivnejše signale naj bi novi
lastnik vendarle dajal, saj naj bi po-
slovnim partnerjem poslal pisna za-
gotovila o svojih dolgoročnih načrtih
za ohranitev proizvodnje. S tem naj bi
se tudi vsaj deloma utišale govorice o
načrtovani selitvi proizvodnje.

j Takojšnji sklic nove skupščine
Lesna TIP je le nekaj ur po koncu včerajšnje skupščine na svoji spletni strani
objavila novi sklic skupščine, ki bo v soboto, 19. novembra. Takrat bo večin-
ski lastnik uveljavljal spremembe v nadzornem svetu, kot jih je nameraval
že včeraj, in bo po predlogu v sklicu včeraj imenovana člana nadzornega
sveta razrešil. Po tem predlogu sklepa bodo ob spremembah statuta imeno-
vali tričlanski svet v sestavi Dušan Mežnar, Miloš Vasovič in Gorazd Ulbl.


