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Manjšinski delničarji petih
slovenskih elektrodistribucij
zahtevajo, da se do konca
leta oblikujejo končni predlo-
gi za njihov lastniški izstop
iz teh podjetij. A država kot
večinska lastnica njihovega
predloga na avgustovskih
skupščinah elektrodistribu-
cijskih podjetij, kot kaže, ne
bo podprla.

»Poslovanje elektrodistributer-
jev gre po našem mnenju v ško-
do manjšinskih delničarjev, na
primer investicijska politika, s či-
mer se pospešeno znižuj e vrednost
naložbe manjšinskih delničarjev.
Zato bi morali izstop urediti čim
prej,«trdijonadružbipodokriljem
Matjaža Gantarja KD Kapital, ki
ima skoraj šest odstotkov Elektra
Ljubljana.

In kaj bi »mali delničarji« - med
nj imi je vrsta izkušenih vlagateljev,
od KD Kapitala,NKBM, Probanke,
Triglava Stebra 1, Vipe Holdinga
do Pivovarne Laško in Cinkarne
Celje - radi v zameno za delnice
elektropodjetij?»Kot primerno
nadomestnopremoženje ocenju-
jemo obveznice elektrodistributer-
jev z državno garancijo oziroma
državne obveznice. Ali bi bile za

zamenjavo primerne tudi delnice
posameznihdržavnih podjetij, pa
bi morali poznati strateške načrte
teh podjetij in načrte države kot
njihove lastnice, zato jih ne more-
mo vnaprej navajati,« odgovarjajo
v KD Kapitalu.

MG: Proučujemo različice
organiziranosti

A kot kaže, ne vodstva elektro-
podjetij ne država (gospodarsko
ministrstvo) na skupščinah teh
podjetij konec avgusta manjšin-
skim delničarjem ne bodo dali
formalnih zavez, kijih zahtevajo.
Te pa so, da še letos dobijo končni
predlog za izstop iz elektrodistri-
bucijskih podjetij in se že do konca
prihodnjega leta sklenejo vse po-
godbe in dogovori za izstop.

Z gospodarskega ministrstva
so nam namreč na vprašanje, kako
poteka priprava reorganizacije ele-
ktrodistribucijskih podjetij inkdaj
bo opravljena - računsko sodišče
in EU zahtevata razdelitevna tr-
žni in odjemni del -, zgolj ponovili:
»Proučujemomožnerazličice or-
ganiziranostiGlavno merilo za do-
končno odločitev bo upoštevanje
evropske direktive o liberalizaciji
trga električne energije in zahte-
ve, ki izhaja iz mnenja računskega
sodišča« Načeloma imadržava čas
do leta 2020. Predlogovmalih del-
ničarjev, naj jim država delnice
elektropodjetij zamenja denimo
z obveznicami države, pa na MG
sploh še ne želijo komentirati, ver-
jetno niti resno proučevati. •


