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Menedžerski odkup BTC
je še danes eden izmed bolj
spornih, saj so ga skoraj v
celoti financirali iz sredstev
družbe. Zgodba sega v drugo
polovico devetdesetih, ko so
bile delnice BTC uvrščene na
ljubljansko in tudi na borzo v
Londonu. Zaradi upadanja te-
čaja je družba vzdrževalatečaj
in kupovala svoje lastne del-
nice, nakupe pa je financirala
z izdanimi obveznicami. Dve
seriji obveznic za skupno 57
milijonov evrov je BTC sicer
prvotno izdal z namenom širi-
tve poslovanja družbe. BTC je
odkupil kar dve tretjini lastnih
delnic in jih leta 2002 uma-
knil. Uprava, kije bila lastnica
okoli petine družbe, pa si je
tako že leta 2001 zagotovila
večinsko lastništvo. Takšen
manever zaradi sprememb
ZGD danes ni več mogoč.
Izdane obveznice je BTC od-

plačeval do leta 2008. Velike
finančne obveznosti so precej
zavrle načrte družbe.

Zmanjšanje dolga lani
povečalo dobiček

BTC je lani ustvaril 50,8
milijona evrov prihodkov od
prodaje, kar je odstotek manj
kot leta 2008. Največji delež
prihodkov, dobrih 32 milijo-
nov evrov, je družba ustvarila
z oddajanjem prostorov v na-
jem. Z logistično dejavnostjo
je družba lani ustvarila 13,2
milijona evrov prihodkov od
prodaje, s športno dejavnostjo
pa 3,7 milijona evrov prihod-
kov od prodaje.

BTC je lani močno zmanjšal
kratkoročna posojila, najeta
pri bankah, kar je zmanjša-
lo finančne obveznosti za tri
milijone evrov. To pa je tudi
dvignilo dobiček družbe, ki
je z 2,3 milijona evrov v letu
2008 lani zrasel na več kot

pet milijonov evrov. S tem se
je dobiček družbe lani znova
približal uspešnosti poslova-
nja pred gospodarsko krizo.
Rekordni dobiček je imel BTC
leta 2007, ko se gaje nabralo
za več kot sedem milijonov
evrov. #

PRIHODKI IN DOBIČEK BTC
► v mio EUR

Prihodki iz
Poslovanja . čisti dobiček
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