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Novi direktor Oriona Milan Štimac je bil kot nekdanji oporečnik
menda v tesnih stikih s pokojnim predsednikom Franjem Tuđmanom
NOVICA MIHAJLOVIĆ
Follow @NovicaMihajlo

1,583 followers

Milan Štimac zavrača očitke svojega predhodnika Branka Lužarja, da je vodenje Oriona prevzel nezakonito. Kar izgleda kot boj za oblast in urejanje odnosov s
strankami, je morda usklajeno delovanje dveh starih prijateljev. Štimac se rad pohvali z vlogo disidenta v nekdanji Jugoslaviji in z zvezami s pokojnim Franjem
Tuđmanom, smo izvedeli neuradno.
Razvpitega direktorja finančne družbe Orion Branka Lužarja je nedavno na krmilu
družbe zamenjal hrvaški državljan Milan Štimac, ki bo ovadil Lužarja, njegovo zakonsko partnerko Vesno Uzar in taščo Boženo Uzar zaradi oškodovanja družbe.
Lužar je z dopusta na Karibih Štimca obtožil, da je uslužbence Oriona s prevaro
prepričal, da je lastnik družbe Atractor Project Management, ki je 88-odstotna
lastnica Oriona. "Naš cilj je urediti poslovanje in dokončno urediti razmerja s komitenti. Zamenjava vodstva je bila opravljena zakonito, saj sem direktor gospodarske
družbe, ki je 88-odstotni lastnik Oriona," nam je sporočil Milan Štimac.
Je spor med starima prijateljema le igran?
"Ne vem, kaj je prišlo med stara prijatelja, da sta se sprla. Možno je seveda tudi, da
samo igrata, da bi nekako iz družbe pobrala čim več, preden tožilstvo zamrzne njeno premoženje," nam je povedal naš vir, ki je blizu Orionu in zaradi svoje varnosti
ne želi biti imenovan. Naš vir dvomi, da je Štimac v Orion prišel ščitit interese celovške Hypo Bank, ki je največja posojilodajalka Oriona. Naj spomnimo, da je bila
večina posojil Orionu zavarovana z jamstvi banke SIB, ki jih bo morala na koncu
avstrijski banki najbrž pokriti kar NLB. Branko Lužar je danes napovedal, da bo
skušal Štimca na vsak način izločiti iz Oriona, ki se bo, kot meni Lužar, težko izognil stečaju.
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James Bond je mali otrok za Milana Štimca
ins(41261)
Novi direktor Oriona 52-letni hrvaški državljan Milan Štimac se menda zelo rad pohvali s svojo vlogo v zgodovini
nekdanje Jugoslavije in novejši zgodovini Hrvaške. Neuradno smo izvedeli, da je Štimac v začetku sedemdesetih
let pomagal pripravljati diverzantske akcije hrvaških izseljencev v nekdanji Jugoslaviji in bil za to tudi obsojen. Njegovo pomembno vlogo disidenta pa mu je priznal tudi pokojni hrvaški predsednik Franjo Tuđman, ki mu je menda
podelil častni naslov viteza. Na naša vprašanja o svoji mladosti nam Štimac včeraj ni odgovoril.

Na Orionovih računih ni dovolj sredstev za izvršbe
Družba Orion LTD, d. o. o., ima v slovenskih bankah odprte štiri račune, od tega so kar trije taki, pri katerih banke
zaradi pomanjkanja sredstev imetnika na računu niso mogle poplačati določenih obveznosti - praviloma je to neuspešna davčna ali sodna izvršba. V registru transakcijskih
računov pravnih oseb na spletni strani Banke Slovenije je
zapisano, da je edini račun, ki ni imel teh težav, odprt pri
NLB. Glede na datume sprememb podatkov o računih pomanjkanje sredstev bremeni račun pri SKB banki najverjetneje od 4. oktobra, pri Hypo Alpe-Adria Bank od 5. oktobra in pri Reiffeisen Krekovi banki od 8. oktobra. Posebna oznaka v evidenci o neporavnanih obveznostih pomeni pišejo na strani centralne banke -, "da je banka zaradi pomanjkanja sredstev na tem računu v skladu z zakonom, ki
ureja izvršbo in zavarovanje, ali zakonom, ki ureja davčni
postopek, vzpostavila evidenco o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo". Hkrati to pomeni, da nobena
druga banka Orionu ne sme odpreti novega transakcijskega računa.
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Oznake:
Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.

Milan Štimac >

Atractor Project... >

Branko Lužar >

Orion >

SIB >

nlb >

Franjo Tuđman >

KOMENTIRAJ

0

Preberite tudi:
10.10.2004
21.09.2004
22.09.2004
22.09.2004
30.09.2004
07.10.2004
21.09.2004
12.10.2004
12.10.2004
13.10.2004
14.10.2004
18.10.2004
19.10.2004
22.11.2004
08.12.2004
20.12.2004
29.12.2004
03.01.2005
02.02.2005
01.01.1970

Direktor Oriona s Karibov obtožuje notarja Lepšo in premiera Ropa
Branisljeva brani stanovske kolege
Je Lepša oproščen za dva ali 51 notarskih zapisov?
Dobro obveščeni o razsodbi disciplinskega sodišča v primeru Lepša
V stečaju še en udeleženec afere Zbiljski gaj
Primer Lepša še brez epiloga, Pintar vložil pritožbo
Orionova pogodba brez ustreznih varoval
Lužar s Karibov napovedal tožbo
Ni razloga za stečaj Oriona
Orion želi iz Srbije kriti škodo v Sloveniji
Orion hiti gladiti spore s strankami
Orion se obrača po političnem vetru
Novi direktor Oriona staremu očita norost
Orion je blokiral Lužarjev osebni račun
Kmalu znana odločitev o usodi notarja Lepše
Lužar še preganja naslednike iz Oriona
Milan Štimac mora iz Oriona
B. Lužar: Štimac je hotel osušiti Orion
Orion predlagal prisilko
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Orionovci prevzemajo imperij Roka Furlana
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Kaplan, ki je bil tvoj ljubeči Toni

(popravek) Kako sta Rok Furlan in Aleš Alojzij Rus prek Oriona uvažala avtomobile

Davčni inšpektor o Kordeževem navideznem poslu 20
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Babe prinašajo (ne)srečo 17
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Strah je strup za posel 1
PRO

Najvplivnejši v poslu

Kako so Švedi zgradili luksuzno znamko?
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