
Izplačila malim delničarjem
pod drobnogledom revizorjev
Luka Koper Forenzična preiskava morebitnega oškodovanja pristaniške družbe
Plačila za zbiranje pooblastil in promocije investitorjem
Ljubljana - Revizorji bodo v
Luki Koper izvedli forenzično
preiskavo, v kateri bodo pod
drobnogled menda vzeli izpla-
čila Vseslovenskemu združenju
malih delničarjev (VZMD), smo
izvedeli neuradno.

NEJC GOLE

Postopek zunanje forenzične prei-
skave, ki bo ugotovil višino morebi-
tnega oškodovanja družbe, je na no-
vinarski konferenci po zamenjavi
uprave Luke Koper omenil predse-
dnik nadzornega sveta Uroš Ilič. Po
naših neuradnih informacijah bo
Deloitte pregledal izplačila VZMD.

Luka Koper je VZMD, ki ga vodi
Kristjan Verbič, v zadnjih petih le-
tih namenila 10.000 evrov za pro-
mocijo prek Investo.si, smo poroča-
li že lani. Koprska družba je lani za
podporo mednarodnim poslovno-
investitorskim programom VZMD
ter vzdrževanje predstavitve druž-
be na spletnih portalih investo.si
in invest-to.net namenila še 3000
evrov. Poleg tega so VZMD plačali
še 13.308 evrov za organizirano zbi-
ranje pooblastil delničarjev za pre-
dlansko skupščino, kažejo podatki,
ki jih Luka Koper objavlja na podla-
gi zakona o dostopu o informacijah
javnega značaja.

Nekdanji predsednik uprave
Luke Drago Matic, ki so ga nad-
zorniki po izglasovani skupščinski
nezaupnici ob koncu lanskega leta
razrešili, je dejal, da je interna revi-
zija pregledala posel glede zbiranja
pooblastil, ki pa ni ugotovila odsto-
panj: »Vse je bilo v skladu s pogodbo
in stroški. Podrobnosti ne morem
komentirati.«

Pri zbiranju pooblastil smo žele-
li informirati delničarje in smo šli
v lasten minus, pa je dejal predse-
dnik VZMD Kristjan Verbič. Stroški
so bili med drugim za tisk dopisa
delničarjem, pooblastila s predlogi

sklepov m tudi edicije Luski vestmk
ter poštnino za 12.000 delničarjev.

Glede plačil za poslovno-investi-
torski program VZMD pa je Verbič
odgovoril, da je Luka ena izmed
družb, ki sodelujejo z njimi pri tem
programu. »V zadnjih nekaj letih
smo bili navzoči v blizu 50 državah
in več kot 90 mestih po svetu,« je
dejal Verbič in dodal, da na različ-
nih dogodkih po svetu poskrbijo za
promocijo družb, tudi za potenci-
alne investitorje, in pripomorejo k
vzpostavitvi poslovnih stikov.
Konflikt interesov?
Društvo VZMD finančno podpira
več borznih in državnih podje-
tij. A pri tem se poraja vprašanje
konflikta interesov, saj združenje
zastopa male delničarje na skup-
ščinah teh istih družb. V bitki med
državo in Luko v zadnjih dveh le-
tih se je Verbič postavil na stran
zdaj že nekdanje uprave prista-
niške družbe. Verbič leta 2016 ni
podprl zamenjave nadzornikov
in se je udeležil tudi protestov, na
lanski decembrski skupščini pa ni
podprl nezaupnice upravi, saj da
je odpoklicati upravo s takšnimi
argumenti zelo problematično in

bi to lahko bilo podvrženo tožbam.
Na vse sklepe skupščine je napove-
dal izpodbojne tožbe.

Verbič je zanikal, da bi bilo gla-
sovanje na skupščini odvisno od
finančne podpore podjetij: »V po-
godbah je izrecno navedeno, da
sodelovanje v mednarodnih po-
slovno-investitorskih programih
ne more vplivati na stališča VZMD
na skupščinah.« VZMD ima ena-
ko stališče glede Luke Koper že od
ustanovitve združenja, je še dodal.

3000
evrov je Luka Koper
lani namenila za
podporo investicijskemu
programu VZMD

13.308
evrov je Luka Koper
plačala za zbiranje
pooblastil delničarjev
za predlansko skupščino
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Kristjan Verbič je na decembrski skupščini nasprotoval nezaupnici upravi.
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