
Se v Ajdovščini
obeta

tajk unski
prevzem?

NAPETO Odkar je družba Mlino
objavila prevzemno ponudbo za odkup
20-odstotnega deleža Mlinotesta, mnogi
menijo, da se bo zgodilo prav to. Oglasilo se
je Vseslovensko združenje malih delničarjev
(VZMD) in spregovorilo o tem, kaj je sporno.
Zgodba je zdaj tako daleč, da glavni
vpleteni že napovedujejo sprožitve pravnih
postopkov, s katerimi bodo dokazovali svoj
prav.

Družba Mlino,
ki je v lasti
40 vodilnih
in drugih za-

poslenih v Mlinotestu,
bi v primeru, da bi do
odkupa prišlo, postala
71,1 -odstotna lastnica
tega ajdovskega pekar-
skega podjetja. Mno-
gi so prepričani,
da se pravzaprav
obeta še ena kla-
sična tajkunska
zgodba, ki se jo
mora preprečiti.

KAJ JIH SKRBI
VZMDjepotem,

ko je Mlino skupaj z
občino Ajdovščina
in družbo Vipa Hol-
ding objavil prevze-
mno ponudbo za
odkup še 20-odsto-

tnega deleža v tej ži-
vilski družbi, glede te nji-
hove namere izrazil ne-
kaj skrbi; predvsem na ra-
čun prenizke odkupne
cene za delnico in prevze-
ma družbe z lastnim kapi-
talom. V zvezi z omenje-
nim se je združenje obr-
nilo tudi na Agencijo za
trg vrednostnih papirjev
(ATVP) in jih na to opozo-
rilo.

V VZMD izražajo pre-
pričanje, da je prevze-
mna ponudba za delni-
čarje Mlinotesta nespreje-
mljiva, saj je zares sramo-
tna; ponujena je namreč
cena 1,10 evra za delnico,
na Ljubljanski borzi pa se
je v zadnjem letu z delni-
co Mlinotesta, d. d., trgo-
valo po ceni med 4 in 4,50
evra.

IMAJO BLOKIRAN
RAČUN

Predsednik VZMD,
mag. Kristjan Verbič, opo-
zarja tudi na skrajno pro-
blematično financiranje
poskusa prevzema druž-
be Mlinotest, d. d. »Za-
skrbljeno se sprašuje-
mo, kako je mogoče, da
bi družba Mlino, ki doka-
zano razpolaga z neza-
konito izplačanimi sred-
stvi ciljne družbe Mlino-
test in ki glede na bloki-
ran transakcijski račun ne
razpolaga niti z zadostni-
mi sredstvi za kritje svo-
jih zapadlih obveznosti,
ATVP dokazala, da za fi-
nanciranje prevzema ne
bo tako ali drugače upo-
rabljala sredstev cilj-
ne družbe,« izpostavlja
VZMD.

Vseslovensko združe-
nje malih delničarjev na-
mreč obrazloži, da so pre-
vzemniki - Mlino, d. o.
o., Občina Ajdovščina in
Vipa holding, d. d. - v li-
kvidaciji takoj po prido-
bitvi kontrole nad druž-
bo Mlinotest, do česar je
s predčasnim odpokli-
cem nadzornikov prišlo
v februarju, začeli ciljno

družbo izčrpavati.
Tako je bil na majski

skupščini sprejet sklep,
s katerim ni bil razdeljen
zgolj celotni bilančni do-
biček Mlinotesta, temveč
je bilo v nasprotju z za-
konom o gospodarskih
družbah razdeljenih še
nadaljnjih dobrih 654 ti-
soč evrov. Zato opozar-
jajo, da je treba poskr-
beti, da ta sredstva ne
bodo uporabljena za za-
varovanje za plačilo vre-
dnostnih papirjev ciljne
družbe.

ODZIVI Z DRUGE
STRANI

Na očitke VZMD seje
že odzvala uprava druž-
be Mlinotest, ki je večin-
ska deležnica v družbi
Mlino. Uradno so najavi-
li, da bodo uporabili vsa
pravna sredstva za zašči-
to dobrega imena druž-
be in v okviru pravnih
možnosti sprožili tudi
ustrezne postopke zo-
per Kristjana Verbiča, ki
z neresničnimi izjavami
povzroča škodo njihovi
družbi. Več o tem v pri-
hodnjih izdajah časopi-
sa, saj v naslednjih dneh
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pričakujemo se obširnej-
še odzive Mlinotestove
uprave.
(pk, foto: sta)

■ Največji
družbenik Mlina je
predsednik uprave
Mlinotesta David
Nabergoj. Ostali
družbeniki so še
član uprave Danilo
Kobal in direktorji
različnih področij
v ajdovskem

podjetju.

»Uprava družbe
Mlinotest
(večinska deležnica

v družbi Mlino)

Naredili bomo vse za
zaščito dobrega imena
družbe in v okviru prav-
nih možnosti sprožili
ustrezne postopke zo-
per Kristjana Verbiča.

654
tisoč evrov
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