
Mariborskemu
telekomunikacijskemu
operaterju T-2 se obeta
nova skupščina, ki jo
bo sklical pooblaščenec
upnikov, kranjski Gratel.
Ta očitke o svojih prenapih-
njenih terjatvah zanika

NINA AMBROŽ
Na včerajšnjem sestanku upniškega
odbora mariborske telekomunikacij-
ske družbe T-2 v postopku prisilne po-
ravnave (od 13. januarja) je Gorazd
Tršan, predsednik upniškega odbora
in pravni zastopnik podjetja Gratel iz
Kranja, dobil pooblastilo,da prevzame
vajeti in odločno nastopi proti upravi
operaterja. Ta v načrtu finančnega
prestrukturiranja še vedno predlaga
upnikom nesprejemljivi 65,4-odstotni
odpis navadnih terjatev in poplačilo
dolga v osmih letih. Novih odločitev,
kako najti zadovoljivejši izhod, pa ne
razgrinja.
Upniški odbor kot skupščina T-2
Tako nobenih sprememb in potencial-
nih rešitev ni prinesla niti ponedeljko-
va skupščina T-2, na kateri se večinski
lastnik Zvon Ena Holding ni želel opre-
deliti do ideje upnikov o konverziji ter-
jatev v lastniški kapital in je skupščino
celo prekinil. Upniki so se zato poenoti-
li, tako pojasnjuje Tršan, da "najpozneje
v sedmih dneh skličejo sejo upniškega
odbora kot skupščine družbe T-2 in
predlagajo sprejetje sklepov o poeno-
stavljenem zmanjšanju osnovnega ka-
pitala družbe T-2 zaradi pokrivanja
izgube in povečanja osnovnega kapita-
la z denarnimi vložki". O svojem odloč-
nem pristopu meni, da je neizogiben,
saj "so obstoječi lastniki najeli finanč-
ne svetovalce, ki že leto in pol rešujejo
svojo insolventnost Zvonov in T-2", a ne-
uspešno. Znano je, da so se za saniranje
težav mariborskenadškofije, družb Go-

spodarstvo Rast in Zvon Ena ter Zvona
Dva Holding, angažiralipredvsem stro-
kovnjaki iz slovite bančne skupine Rots-
child. Nova skupščina, na kateri bodo
odločali o razlastninjenju Zvona Ena
Holding in dokapitalizaciji družbe, bi
lahko bila izpeljanapredvidoma do 20.
aprila. Želja upnikov je, da bi v lastništ-
vo T-2 konvertirali polovico navadnih
terjatev, teh je za okoli 112 milijonov
evrov, polovico pa bi dobili povrnjenih
v denarju do leta 2020.

"Naj sprožijo ustrezne postopke"
Tršan se odziva tudi na nedavne očit-
ke Društva malih delničarjev - češ da
so terjatve Gratela in drugih lastniško
povezanihpodjetij lastnika Jurija Krča
prenapihnjene in bi jih moral pregleda-
ti sodno zapriseženi izvedenec gradbe-
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ne stroke ter telekomunikacij - in jih
ostro zavrača. "To so natolcevanja in
udarci pod pasom. V teh navedbah
ni nobene podlage in informacije ni-
majo nobenega stika z realnostjo. Mi-
slim, da je to društvo nekdo zlorabil,"
je dejal. O povezanih družbah ni želel
govoriti. "Na kavarniške diskusije ne
bom odgovarjal.Naj vložijo ustrezne
postopke pri ustreznih organih," je na
kratko odvrnil Gorazd Tršan, tudi pro-
kurist v Krčevem podjetju Rešet, ki
lastniško obvladuje Lokainvest. Temu
podjetju je skupaj z Gratelom, največ-
jim upnikom T-2, in Hipofizo, ki je v
absolutni lasti Gratela, prisilna upravi-
teljica Milena Sisinger priznala dobrih
80 milijonov evrov terjatev. Sisingerje-
va odgovarja, da je na dan prisilne po-
ravnave T-2 izkazoval dolgove v tej
višini, neknjiženo stanje pa ni stvar
njene presoje.



Vhod v poslovalnico T-2 v Betnavskem gradu v Mariboru (Marko Vanovšek)


