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Odgovor: Kordež & Co. so si izplačali 12 milijonov

Iz Merkurjeve piarovske službe so v četrtek sporočili, da je menedžerska družba Merfin prvi
del kupnine Savi že poravnala. Prav žalostno je, da je to edini komentar vodstva Merkurja k
našemu razkritju, da so menedžerji zaslužili na račun družbe, ki so jo sami spravili na
kolena. Naj ponovim: 12,6 milijona evrov dobička, ki so si ga nakazali menedžerji Merkurja,
izvira iz dveh virov: najprej iz dela, ko je Merkur del deleža v Merkurju prodal kar Merkurju
samemu (Perutnini
Perutnini Ptuj in GBD Skupini ), nato pa še iz dela, ko je Merfin od Merkurja kupil
nepremičnino, jo takoj prodal naprej, in z njo zaslužil. Vse to je znano iz javno dostopnih
virov.
Iz Financ v Merkur vestno pošiljamo vprašanja tako o razmerah v družbi kot o plačevanju
obveznosti do upnikov, dobaviteljev. Odgovorov ne prejemamo. Tako je bilo tudi ob zadnjem
razkritju izplačila dividende. A bolj kot to, da so se v Merkurju odločili, da ne komunicirajo z
javnostjo, skrbi dejstvo, da slabo komunicirajo z upniki. Tudi s tistimi, s katerimi so
prijateljsko povezani.
SAVA 167,00 -0,51%]Janeza
Ne zanima me, ali je bila izjava predsednika uprave Save [SAVA
0,51% Janeza
Bohoriča,
Bohoriča da ni bil seznanjen s tem, da Kordež tehnične trgovine prodaja Mercatorju
[ME
MELR
MELR 155,20 +0,13%],
+0,13% piarovski spin. Zanima me, zakaj je bilo Savinim lastnikom doslej
vrnjenih manj kot 10 milijonov evrov, čeprav bi jim Kordež in njegovi menedžerji morali
vrniti 114 milijonov evrov. Zanima me, koliko denarja bodo sploh videli. Zanima me, kako
bodo poplačane banke, predvsem tiste v državni lasti. Ker bomo slabe poslovne odločitve
vodstev banke in njihovih komitentov sicer plačevali davkoplačevalci. In zanima me, zakaj je
izbrancem dovoljeno več kot običajnim smrtnikom.

