
Skupščina delničarjev

Predstavnik Mednarodne finančne korporacije (IFC) izvoljen v nadzorni svet -Gorenje lani poslovalo
s 6,03 milijona evrov izgube - Pokrili sojo z dobičkom iz prejšnjih let -Obetavno letošnje poslovanje

Velenje - Delničarji največjega slovenskega izvoznika, družbe Gorenje, bo-
do letos ostali brez dividend. Skupščina delničarjev je včeraj potrdila vse
predloge uprave, tudi to, da naj dobrih 928.000 evrov bilančnega dobička
iz lanskega poslovnega leta ostane nerazporejenega, saj je podjetje poslo-
valo z izgubo. Prvič so se na skupščini pojavili predstavniki Mednarodne fi-
nančne korporacije (IFC), ki je z malo manj kot 12 odstotki ta mesec vstopila
v Gorenjevo lastniško strukturo, svojega predstavnika, Monačana Bernar-
da C. Pasquierja, bodo od zdaj imeli tudi v nadzornem svetu.

Skupščina, kjer je bilo prisotne-
ga 61,43 kapitala, je s skoraj 98 od-
stotki podprla Pasquierja, zato ni
bilo treba glasovati o nasprotnem
predlogu združenja malih delni-
čarjev, ki bi na tem mestu raje vi-
deli Haralda Kernerja. S participi-
ranjem pri odločanju bi, kot je de-
jal predsednik združenja Kristijan
Verbič, državljani dobili pozitiven
signal, da se vendarle splača vlaga-
ti v vrednostne papirje.

Gorenje je lani pridelalo 6,03
milijona evrov izgub, ki so jih po-
krili iz 7,012 milijona evrov prine-
senega dobička in tako prišli do bi-
lančnega dobička. Uprava in nad-
zorni svet (NS) sta dobila razrešni-
co, pri čemer je predsednik NS Jo-
že Zagožen dejal, da je podjetje
kljub izgubi zadovoljivo poslova-
lo, uprava je izpolnila zadolžitve
NS, dvakrat si je znižala prejemke
in se soolidarnostno odrekla na-
gradam. Napovedi Velenjčanov so
v tem poslovnem letu neprimerno
boljše. Da bi ohranili rast, ki se je
začela že sredi lanskega leta, želijo
delež dolgoročnih kreditov pove-
čati na 70 odstotkov, pri čemer jim
bo s 50-milijonskimposojilom po-
magal ravno novi lastnik IFC (de-
lež Kada se je zmanjšal na 22,2 od-
stotka).

Gorenje se vse bolj ozira proti
Kitajski, Indiji in Braziliji, kjer se
krepi srednji sloj, ki je največji ku-

pec njihovih izdelkov. Predsednik
uprave Franjo Bobinac je še napo-
vedal, da namerava družba v treh

letih za 250 milijonov evrov pove-
čati prihodke, dodano vrednost na
zaposlenega pa s sedanjih 30.000
evrov zvišati za dobro tretjino.
Skrbi ga, ker so stroški dela letos
tri milijone evrov višji od lanskih,
vladi pa sporoča, naj nikar ne uva-
ja trošarin na elektriko, če misli
resno s projektom povečevanja
konkurenčnosti domačih podjetij.
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Franjo Bobinac (na desni) v pogovoru z delničarji


