
V Iskraemecu upajo na preobrat

Iztisnitev se zadnjih 27 delničarjev - Iskraemeco ;e lani po naših informacijah
posloval z izgubo iz rednega poslovanja -Velikopotezni načrti za letos

Ljubljana - Na skupščini kranjskega Iskraemeca so včeraj iz lastništva izti-
snili zadnjih 27 delničarjev, ki so imeli v lasti 0,18 odstotka delnic podjetja.
Za vsako od 667 delnic, ki so jih imeli v lasti, bodo malim delničarjem pla-
čali po 80,1 evra. S tem je kranjska družba v celoti last egiptovske družbe
El Sevvedv Cables. Po dosegljivih informacijah so si v kranjski tovarni za le-
tos zadali precej ambiciozne poslovne načrte, po katerih naj bi Iskraeme-
co letos prodal za 96 milijonov evrov števcev, medtem koje lansko leto, v
krizi, kranjska tovarna po naših informacijah končala z izgubo iz rednega
poslovanja.

Po dosegljivih informacijah je
Iskraemeco lani s prodajo števcev
ustvaril okrog 70 milijonov evrov
prihodkov in končal leto z izgubo iz
rednega poslovanja v višini milijo-
na evrov in pol, vendar konkretnih
številk v Kranju ne želijo razkrivati,
dokler ne bodo revidirani poslovni
rezultati. Sporočajo le, da so lani
dosegli načrtovane prihodke od
prodaje.

Lansko leto je bilo za kranjsko
tovarno števcev sicer »neugodno«,
zlasti prvo polletje, ko so bili zara-
di zmanjšanja števila naročil v to-
varni prisiljeni pripraviti program
presežnih delavcev. Delo je lani
izgubilo 140 zaposlenih, skupaj pa
je Iskraemeco leta 2010 zapustilo
nekaj več kot 200 delavcev, saj se je
še približno 70 zaposlenih odločilo
izkoristiti možnost »stare pokoj-
ninske zakonodaje«; večinoma gre
za delavce, ki imajo le še nekaj let
do upokojitve, večina teh je odšla
na zavod za zaposlovanje. Medtem
ko je bilo na začetku leta v Iskrae-
mecu zaposelnih 1120 ljudi, jih je

zdaj približno 900. Januarja letos so
bile presežnim delavcem dokončno
izplačane odpravnine.

Medtem ko je bila prva polovica
leta 2010 poslovno neugodna, so se
v drugi polovici razmere na trgih
izboljšale, zato uprava IE letos pri-
čakuje zmerno rast prodaje.

»Potencial za rast vidimo pred-
vsem na območjih nekdanje Jugo-
slavije, v Nemčiji in na Nizozem-
skem. Rast uporabe elektronske
tehnologije pri merjenju pričaku-
jemo tako tudi na našem največjem
trgu, to je v Nemčiji,« so včeraj spo-
ročili iz IE. Tudi letos bodo nada-
ljevali zmanjševanje proizvodnje
elektromehanskih števcev.

»Leta 2011 imamo še naročila za
elektromehanske števce, njihovo
število pa se iz leta v leto zmanjšuje.
Trenutno je v Kranju nekaj več kot
900 zaposlenih in zaradi potreb po-
večevanja elektronskega programa
načrtujemo postopno prehajanje
vseh zaposlenih iz elektromehan-
skega programa v ta program.«

Ob tem ne gre pozabiti, da ima

kranjska tovarna tudi obveznosti iz
naslova prisilne poravnave. Po do-
govoru iz prisilne poravnave iz leta
2006 IE je poravnava obveznosti do
bank dvakrat na leto, in sicer marca
in septembra, obveznosti do doba-
viteljev pa le enkrat na leto, in si-
cer septembra. Lani je IE upnikom
vrnil skupno 5,8 milijona evrov, od
tega marca bankam 2,16 milijona
evrov, septembra pa še 3,7 milijona
evrovbankam in dobaviteljem. Do-
bavitelje so zdaj tudi dokončno po-
plačali, ne pa tudi bank, ki jih bodo
dokončno poplačali do leta 2014.
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Za vsako od 667 delnic, ki so
jih imeli v lasti, bodo malim
delničarjem plačali 80,1 evra. S
tem je kranjska družba v celoti
last egiptovske družbe El Sevvedv
Cables.

80,1 €
bodo dobili mali delničarji za vsako
od 667 delnic, ki jih imajo še v lasti
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