Datum: 27.01.2016

dr. Milan Brglez
Predsednik Državnega zbora

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi v zvezi z dokapitalizacijo in prodajo družbe Adria Airways,
ki ga naslavljam na ministra za finance, dr. Dušana Mramorja.
S spoštovanjem!

Franc Breznik,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Spoštovani,
v preteklem tednu je bila izvedena dokapitalizacija letalskega prevoznika Adrie
Airways, nato pa prodaja te družbe nemškemu skladu 4K Invest. SDH je namreč
podpisal pogodbo o prodaji, pri čemer bo za 91,58-odstotni delež, ki ga ima država v
Adrii, 4K Invest plačal 100 tisoč evrov kupnine. Kot poročajo mediji, ima posebna
projektna družba 4K Invest, le 25 tisoč evrov osnovnega kapitala, pri čemer naj bi SDH
od omenjenega sklada pridobil ustrezna pisna zagotovila za izvedbo dokapitalizacije, ni
pa pridobil bančne garancije. Prav tako ni znano, kakšna naj bi bila ta pisna zagotovila
omenjene projektne družbe. Kot poročajo mediji je predstavnica SDH izpostavila, da
bo Adria sicer morala izpeljati še druge ukrepe za zagotovitev likvidnosti,
dokapitalizator pa trenutno ni pripravljen zagotavljati dodatne likvidnosti. Tudi aktualni
predsednik uprave Adrie Mark Anžur je posel ocenil kot pozitiven, čeprav so z novimi
lastniki, kot je dejal Anžur, govorili le na menedžerski predstavitvi in na predstavitvah
dobaviteljev. Anžur je sicer dejal, da je bila njihova želja po kapitalu višja, a kljub temu
dokapitalizacija povečuje možnosti, da Adria preživi.
Glede posebne projektne družba 4K Invest ni veliko podatkov. Ukvarjali naj bi se s
problematičnimi naložbami oziroma njihovim prestrukturiranjem, med sektorji, v katerih
imajo naložbe, pa ni omenjenega letalskega. Po mojem mnenju potrebuje Adria
lastnika, ki ima izkušnje z letalskimi prevozi in ki poseduje ustrezno znanje glede
upravljanja, trženja in razvoja letalskih družb.
Naj spomnim, da je država Adrio Airways sicer že večkrat dokapitalizirala. Tako je bilo
v omenjeno podjetje od jeseni 2011 do konca leta 2014 vloženih 50 milijonov evrov. Ob
tem pa je Evropska komisija že presojala dokapitalizacije v letih 2007, 2009, 2010: prvi
dve je izvedel državni sklad Kad in sta znašali 13 milijonov evrov, v letu 2010 je 80
odstotkov 2,5-milijonske osvežitve kapitala prispevala državna družba PDP. 3,1
milijona evrov, ki jih je država vložila ob tej zadnji dokapitalizaciji, ko je izvedla tudi
prodajo, naj bi bil zadnji davkoplačevalski denar za slovenskega nacionalnega
letalskega prevoznika.
Zanima me:
1. Ali ima nov lastnik Adrie Airways ustrezna znanja s področja upravljanja,
trženja in razvoja letalskih družb, ki bi jih posredoval Adrii Airways in ji s tem
zagotovil obstanek in razvoj?
2. Kako posel prodaje letalskega prevoznika ocenjuje minister za finance,
glede na dejstvo,da je država ob tokratni dokapitalizaciji vložila 3,1 milijona
evrov, dokaj neznani nemški sklad pa 1 milijon evrov?
3. Ali ministrstvo za finance meni, da je SDH posel opravil dobro, glede na
dejstvo, da je SDH od nemškega sklada pridobil le pisna zagotovila, pri
čemer ni znano, kakšna so ta zagotovila?
4. Kako ministrstvo za finance ocenjuje dejstvo, da SDH pri prodaji Adrie
Airways ni pridobil nobenih bančnih garancij?
5. Kako ministrstvo za finance ocenjuje navedbe, da so se novi lastniki in stari
lastniki Adrie srečali zgolj na menedžerski predstavitvi in na predstavitvah
dobaviteljev? Ali ministrstvo za finance meni, da bi se novi in stari lastniki
Adrie Airways morali srečati večkrat in se dogovoriti o poslovni politiki, sploh
glede na dejstvo, da gre za posel, v katerem država še vedno sodeluje s 3,1
milijoni evrov?
6. Ali je SDH pridobil še kakšne dodatne ponudbe oziroma povpraševanja
drugih podjetij za nakup Adrie Airways pod pogoji kot jih je imel v tem poslu
sklad 4K Invest?
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7. Kako ministrstvo za finance ocenjuje dejstvo, da ima nemški finančni sklad
4K Invest le 25 tisoč evrov osnovnega kapitala?
8. Ali je 4K Invest že vplačal kupnino za Adrio Airways in na kakšen način naj
bi jo vplačal?

