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Lastniki delnic velenjske-
ga Gorenja bodo v pole-
tnih dneh najverjetneje
deležni 0,15 evra bruto
dividende na delnico.
Zapletov, razen v zvezi z
novim revizorjem - KPMG
je to nalogo opravljal
zadnjih 13 let -, na
današnji skupščini ni
pričakovati.

Uprava in nadzorniki
delničarjem pred današnjo
skupščino predlagajo, da
se 2,4 milijona evrov od
5,5-milijonskega lanskega
bilančnega dobička oziro-
ma 0,15 evra bruto na del-
nico razdeli med lastnike.
Pri tolikšni dividendi bi
delnica po včeraj šnjempe-
todstotnem upadu, na 4,75
evra, ponudila 3,2-odstotni
dividendni donos. Za revi-
zorja uprava in nadzorniki
predlagajo KPMG, društvo
Mali delničarji Slovenije
pa predlagajo revizijsko
hišo Deloitte revizija, saj
KPMG revizijo v velenjski
družbi opravlja že od leta
1999, kar ni v skladu s pri-
poročili stroke.

Kmalu o Bobinčevem
nasledniku?

Spomnimo, po neura-
dnih informacijah naj bi
še ta mesec stekel posto-
pek za imenovanje pred-
sednika Gorenjeve uprave.
Zdajšnjemu Franju Bo-
bincu mandat poteče čez
leto dni. V Gorenju so to
sicer pred časom zanikali
in dodali, da se kadrovska
komisija nadzornega sveta
o začetku postopka še ni
odločila.

Posojilo SID banke bodo
črpali prihodnje leto

Je pa Gorenje včeraj
s SID banko podpisalo
28-milijonsko posojilno
pogodbo za dobo desetih

let. Posojilo bodo začeli
črpati prihodnje leto. »Le-
to 2012 smo začeli s 484
milijoni dolga. Do polle-
tja smo dolg zmanjšali za
dobrih 30 milijonov evrov,
do konca leta pa bomo na-
daljevali z istim ritmom.
Posojilo SID banke v zne-
sku 28 milijonov evrov ne
povečuje zadolženosti sku-
pine Gorenje in ne izposta-
vljenosti do SID banke, saj
bomo približno isti znesek
SID banki letos tudi odpla-

čali, pomembno pa nam to
novo posojilo pomaga pri
izboljšanju ročnosti naših
finančnih obveznosti,« po-
jasnjuje član Gorenjeve
uprave Peter Groznik.

Prvi mož Franjo Bobi-
nac ob tem napoveduje,
da bodo s pomočjo tega
novega posojila razvili
aparate za višji cenovni
razred, ki bodo pripomogli
k večji konkurenčnosti in
ohranjanju delovnih mest
v Sloveniji. •


