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TLM: Preuzimanje uz krnje izvješće?

Iz izvješća su, možda pogreškom, izostavljeni financijski rezultati TLM-a

Prema informacijama Poslovnog dnevnika koje je potvrdio predsjednik Nadzornog
odbora Tvornice lakih metala Petar Tolić, u samu završnicu ulazi privatizacija
šibenske kompanije što bi, prema njegovim riječima, trebalo najdalje kroz nekoliko
dana rezultirati potpisivanjem ugovora o preuzimanju TLM-a od strane Hrvatskog
konzorcija predvođenog Dalekovodom. Tolić tako u prvi plan stavlja postizanje
definitivnog dogovora što znači da će ovih dana doći na red potisivanje ugovora i
okončanje privatizacije u strateški važnoj tvrtki. Navodi da su se tijekom
jučerašnjeg dana odvijali završni sastanci u Zagrebu, a utanačene su sve stavke
privatizacijskog ugovora koji će potpisati HFP i Hrvatski konzorcij za preuzimanje
TLM-a. Na pripremne aktivnosti vezane uz ulazak novog vlasnika ukazuje i to što
je TLM u objavi poziva za održavanje Glavne skupštine, zakazane za 22. prosinca,
predvidio da će Uprava na čelu s predsjednikom Ivanom Koštanom podnijeti
dioničarima izvješće o pripajanju postojećih društava s ograničenom odgovornošću
u jedan subjekt. TLM je kao dioničko društvo stopostotni vlasnik tvrtki kćerki koje
posluju kao društva s ograničenom odgovornošću, pa mu se uz imovinu koju drži, kroz pripajanje vraćaju zaposleni i strojevi
iz d.o.o.-a i tako postaje jedno društvo, objašnjava Tolić. Ostaje još jedino otvoreno pitanje nepoznatih financijskih rezultata
s kojima je TLM završio 2006. godine. Prema Toliću, financijska izvješća nisu prezentirana javnosti jer redovita godišnja
skupština nije još ni održana. "Čekali smo privatizaciju pa ćemo sada održati skupštinu na kojoj ćemo prezentirati temeljna
financijska izvješća za 2006.", kaže Tolić. To bi značilo da će TLM trebati dopuniti dnevni red zakazane skupštine budući da
je iz njega, kako se čini tehničkom pogreškom, izostavljeno predstavljanje financijskog rezultata, kao i izvješće NO-a o
obavljenom nadzoru i odobravanju izvješća što su pretpostavljene formalne zakonske radnje za davanje razrješnica.
Predstavnici kapitala, a uglavnom je riječ o državi, trebaju odlučiti o davanju razrješnice članovima NO-a kojima ističe
mandat. U sastavu novog NO-a nema iznenađenja, tj. dosadašnji nadzornici od kojih su najpoznatiji šibenska
gradonačelnica Nedjeljka Klarić i HDZ-ov zastupnik Perica Bukić, prema aktualnom prijedlogu Uprave i NO-a, nastavit će
obnašati tu funkciju kao privremeno rješenje do preuzimanja tvrtke.


