
Mali delničarji poslovod-
stvu in nadzornemu svetu
ne bi podelili razrešnice;
upravi očitajo
neracionalno poslovanje
Mali delničarji Adrie Airways so pre-
pričani, da bo letošnja skupščina slo-
venskega letalskega prevoznika, ki
bo potekala zadnji dan avgusta, pre-
lomna, saj bodo delničarji poleg obi-
čajnih zadev odločali tudi o nujno
potrebni dokapitalizaciji družbe, ki
že nekaj časa visi v zraku. Skupščina
bo sprva odločala o sprejemu letne-
ga poročila in podeljevanju razre-
šnice poslovodstvu družbe skupaj z
nadzornim svetom družbe, vendar
je delničar Peter Marn, vodja Odbora
malih delničarjev (OMD) pri Društvu

malih delničarjev Slovenije, podal
tudi nasprotni predlog, namreč da se
poslovodstvu družbe vključno z nad-
zornim svetom ne podeli razrešnica
za preteklo leto. Mali delničarji po-
jasnjujejo, da je razlog za nepodelitev
razrešnice prav v letnem poročilu, saj
je družba v preteklem letu ustvari-
la negativni čisti poslovni izid, ki je
nekajkrat višji od izida v letu 2009 in
kot tak po mnenju malih delničarjev
"neopravičljiv in nesprejemljiv". Ta
izguba je tudi razlog za dokapitaliza-
cijo, ki je prav tako na dnevnem redu.

Mali delničarji menijo, da slabi
rezultati v minulem letu niso zgolj
odraz in posledica globalne finančne
krize in upada splošne gospodarske
rasti, ampak predvsem neracionalne-
ga poslovanja uprave družbe in spre-
jemanja poslovnih odločitev, ki niso
v skladu z načelom skrbnega in po-

štenega gospodarja ter s pravili rav-
nanja organov vodenja in nadzora, ki
bi bili v dobro družbe in bi ji prina-
šale korist. Se pa mali delničarji tudi
zavedajo, da druge možnosti, kot da
soglašajo s predlagano dokapitaliza-
cijo družbe, nimajo, saj je že tudi lani
postavljeni izvršni direktor Adrie
Klemen Boštjančič dejal, da brez do-
kapitalizacije Adrie ne bo več. Bo pa
dokapitalizacija šla na račun davko-
plačevalcev, zato bodo 31. avgusta od
vodstva družbe zahtevali dodatna
pojasnila o prihodnosti letalskega
prevoznika, predvsem glede iskanja
tujega partnerja, ki bi lahko družbi
prinesel nov kapital, še napovedujejo
mali delničarji. Ob morebitni neuspe-
šni dokapitalizaciji pa bodo predlaga-
li takojšnji sklic izredne skupščine, na
kateri se bo odločalo o nadaljnji usodi
podjetja, (msa)


