
Ljubljana - Manjšinski delničarji elek-
trodistributerjev želijo izstopiti iz las-
tništva teh družb. Manjšinski delničarji
Elektra Gorenjske, Elektra Primorske,
Elektra Celja, Elektra Ljubljane in Elek-
tra Maribor skupščinam, ki so sklicane
v avgustu in na katerih bodo delničarji
med drugim odločali o delitvah bilan-
čnih dobičkov za lani, predlagajo, da na
njih odločajo tudi o izplačilu manjšin-
skih delničarjev.

Vrazširitvah dnevnih redov skupščin
elektrodružb so predlagali, da poslo-
vodstva predlog o izstopu izoblikujejo
do konca leta in da se kot skrajni rok za
uresničitev predloga postavi konec leta
2011. Kot izhaja iz predlogov razširitve
dnevnih redov, objavljenih v petkovem
Uradnem listu, skupščinam predlagajo,

da se izstop manjšinskih delničarjev iz
omenjenih elektrodružb izvede s po-
močjo izdaje obveznic družbe ali druge
energetske družbe v večinski državni
lasti oziromazamenjave delnic družbe,
ki so v lasti manjšinskih delničarjev, z
likvidnejšimi delnicami javne družbe v
večinski državni lasti.

Manjšinski delničarji elektrodistri-
buterjev ob tem skupščinam predla-
gajo sprejem sklepov, da morajo po-
slovodstva družb v sodelovanju z njimi
končni predlog izstopa izoblikovati naj -
pozneje do 31. decembra letos. Kot so
zapisali v obrazložitvah predlogov skle-
pov, so se za ta korak odločili, ker v
nadzornih svetih nimajo svojih pred-
stavnikov in ker ne razpolagajo z re-
levantnimi načrti za reševanje tega

vprašanja.Dodali so, da so že na lanskih
skupščinah pokazali velik interes za re-
ševanje te problematike,vendar vse do
sedaj niso našli sporazumne rešitve.

Manjšinski delničarji so v obrazlo-
žitvah še spomnili, da so se delničarji
teh družb na lanskih skupščinah se-
znanili z namero razdelitve elektro-
družb na dva strateška dela (omrežni in
tržni del), vendar pa, kot je razvidno iz
sklicev za letošnje skupščine, razprava
o tem letos ni predvidena. Ob vsem tem
se po njihovih navedbah v javnosti po-
javljajo še namigi o novih možnostih
spojitev in pripojitev elektropodjetij z
nekaterimi drugimi gospodarskimi
subjekti, kot so HSE, GEN in Petrol.
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