
Delničarji. Od prvega ja-
nuarja bodo z Uniorjevimi
delnicami lahko trgovali na
Ljubljanski borzi.

Delnice zreške družbe Unior
bodo uvrstili na organiziran trg pri
Ljubljanski borzi - tako so minulo
sredo na 14. redni skupščini odloči-
li Uniorjevi delničarji. Z delnicami
bodo začeli trgovati predvidoma
prvega januarja prihodnje leto, v
Uniorju pa v tem času začenjajo
s postopki za uvrstitev delnic na
Ljubljansko borzo. ..Odločamo
se, v katero skupino se bodo naše
delnice uvrščale, po drugi strani
pa nas za pripravo podatkov čaka
tudi veliko dodatnega dela v naših
računovodsko- finančnih službah, "

je za NOVICE pojasnil predsednik
uprave Gorazd Korošec.

Kaj to pomeni
za delničarje?

Prvega januarja prihodnje leto
bodo na trgu tako vse delnice
delniške družbe Unior. Takrat se
bo glede na ponudbo in povpra-
ševanje oblikovala tudi vrednost
IJniorjeve delnice. ..Neposredno na

trgu bo toliko delnic, kolikor jih bo
določeni kupec iskal ali potencialni
prodajalec pon ujal, " je povedal Ko-
rošec. Dodal je, da uvrstitev delnic
na borzo za delničarje ne pomeni
bistvene spremembe. ..Pomeni le
to, da se bo z našimi delnicami
prosto trgovalo. Ta sprememba pa
je seveda povezana s tem, ali bo na
trgu nastajala ponudba delničar-
jev, ki bodo želeli delnice prodati,
in na drugi strani povpraševanje
potencialnihkupcev, ki bodo želeli
te delnice po določeni ceni kupiti. "

Potrjeni vsi predlogi
Delničarji so na sredini skupš-

čini sicer potrdili vse predloge

uprave. Odločili so, da bilančna
izguba lanskega poslovnega leta
v celoti ostane nerazporejena in

se prenese v naslednje poslovno
leto. Sprejeli so sklep, da se let-
no računovodsko poročilo in vsi
medletni računovodski izkazi od
januarja dalje pripravljajo samo v
skladu z Mednarodnimi standardi
računovodskega poročanja. Skupš-
čina je sprejela tudi spremembe
statuta družbe zaradi uskladitve z
določbami ZGD-1C o sklicu skupš-
čine in obveščanju delničarjev, za
revidiranje letnega poročila za le-
tošnje poslovno leto pa imenovala
revizijsko družbo Ernst & Young
iz Ljubljane.

V Uniorju se pripravljajo na uvrstitev delnic na Ljubljansko
borzo.
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Bilančna izguba
Bilančna izguba lanskega
poslovnega leta družbe Uni-
or znaša 5.478.685 milijonov
evrov. Gre za čisto izgubo
družbe v lanskem poslov-
nem letu v višini 9.765.687
milijonov in 4.287.001
nerazporejenega dobička iz
prejšnjih let.


