
BORZNI TEDEN

DAMIJAN TOPLAK
Zaradi že četrto leto zapored stagnirajočih tečajev delnic na Ljubljanski
borzipostajajo nekateri večji lastniki slovenskih borznih družb vse bolj
nervozni. Najbrž zato same uprave borznih družb predlagajo relativno
visoke dividende ali pa so te naknadno izglasovane z nasprotnimi
predlogi. Osrednji borzni indeks Ljubljanske borze pa medtem vztraja
okrog rekordno nizkih vrednosti 760 indeksnih točk.
Delničarji Iskre Avtoelektrike iz Šempetra pri Gorici (največji lastniki so
holdinga Zvon, Kapitalska družba, NLB, CBH) so z nasprotnim predlogom
CBH-ja sprejeli sklep, da se letos izplačajo dividende. In to v skupni višini
804 tisoč evrov ali 0,50 evra bruto na delnico. Da si po treh letih želijo
izplačila vsaj nekaj malega dividend, je nakazal tudi nasprotni predlog
malega delničarja domžalskega Heliosa, Marka Potočnika, ki predlaga 1,68
evra bruto dividende ali 468 tisoč evrov skupnih dividend. Nedavno je z
nasprotnim predlogom s 3,50 na 4,30 evra bruto na delnico Žita uspelo
dividendo zvišati že Društvu malih delničarjev - Skupaj smo močnejši
(MDS), ki za julijsko skupščino delničarjev Krke z nasprotnim predlogom
prav tako predlaga zvišanje dividende z 1,40 na 1,60 evra bruto na delnico.
Največ vroče krvi pa lahko povzroči predlog dividend Nove KBM, ki sicer
še ni sklicala skupščine delničarjev, katera naj bi bila letos šele 19. julija.
Glede na namen uprave, ki nameravapredlagati, da bi se celotni bilančni
dobiček približno 3,4 milijona evrov razdelil za dividende, bi glede na
skupno novo število delnic Nove KBM (39,122.968) to pomenilo 8 centov
bruto dividende na delnico, kar bo najverjetneje spet povzročilo razburje-
nje med nekaj več kot 99 tisoč delničarji druge največje slovenske banke. S
povišanjem z lanskih 5,90 na 7,50 evra bruto na delnico v Petrolu ter s 7,20

na 8,00 v Mercatorju pa visoko izplačilo dividend nadaljujeta tudi ti dve
družbi. Morda lahko, preko nasprotnih predlogov, pričakujemo delitev
dividend tudi v velenjskem Gorenju, Luki Koper, Zavarovalnici Triglav ali
v kranjski Savi, četudi za zdaj to ni predvideno.Od krize vse bolj izčrpani
lastniki slovenskih borznih družb pač terjajo svojo žetev ...


