POROČILO
o delu Upravnega odbora Panonice zadruge, z. b. o.
Upravni odbor je bil izvoljen na 9. zboru zadružnikov dne 16. 12. 2014. Prvo sejo je imel še v
istem letu 27. decembra. Do tega zbora pa je opravil 6 sej. Sej se je udeleževal tudi
predsednik nadzornega odbora.
Upravni odbor je opravljal primopredajo s prejšnjim predsednikom v mesecu januarju 2015
dvakrat. Primopredaja še do danes ni zaključena, ker bivši predsednik še ni predal vse
dokumentacije, kar je razvidno iz primopredajnih zapisnikov.
Upravni odbor je pri svojem delu sledil sklepom 9. zbora zadružnikov. Tako je, kolikor je bilo
doslej možno, pregledal poslovanje v preteklih mandatnih obdobjih poslovanje Zavoda KKSGR, katerega ustanovitelj in lastnik je bila Panonica zadruga, z. b. o. in tisti del poslovanja
zadruge, ki se nanaša na trgovanje s sredstvi zadruge na borzi preko računov na SAXO Bank.
O obeh je tudi pripravil poročila in ukrepe za možne rešitve.
Upravni odbor je na prvi seji imenoval svojega predstavnika v Panonici energetiki, d.o.o. Ota
Škofiča kot prokurista.
Na zadnjem zboru zadružnikov je bilo tudi predlagano, da poskušamo iskati možnosti za
odprodajo zadružnega deleža v Panonici energetiki, d.o.o. Upravni odbor je imel več
razgovorov z možnimi kupci. Prejeli smo dokaj sprejemljivo ponudbo za odkup celotnega
deleža, tako da ne bi izgubili vloženih sredstev. Poplačani pa bi bili v najslabšem primeru v
štirih letih, odvisno od delovanja elektrarne. Naš izhodiščni pogoj pri pogajanjih je bil poleg
cene tudi pogoj, da kupec prevzame poroštvo za bančni kredit, ki ga je najela Panonica
energetika, d.o.o. z edinim družbenikom porokom Panonico zadrugo, z.b.o.
Upravni odbor predlaga zboru zadružnikov, da podpre nadaljnje aktivnosti upravnega
odbora za odprodajo lastnega deleža v Panonici energetiki, d.o.o. v celoti za ceno, ki ne
bo nižja od vloženega kapitala.
Glede na trenutno finančno stanje, ki je razvidno iz Finančnega poročila za leto 2014, upravni
odbor ni opravljal nobenih drugih aktivnosti ali začel z novimi dejavnostmi.
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