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Ljubljana -V obrambo Savine delnice
se je v zadnjih dneh postavila tudi
holdinška družba ACH pod vod-
stvom Hermana Rigelnika, ki je s
svojimi nakupi preprečila strm pa-
dec vrednosti delnice Save.

Cena Savine delnice se je tako po
več mesecih zniževanja le nekoliko
stabilizirala, za to pa gredo zasluge
predvsem družbi ACH, ki je v za-
dnjem času ena izmed redkih kupcev
njenih delnic. V tem mesecu je ACH
ustvaril skoraj 98 odstotkov vsega
prometa s Savino delnico, njegovi
nakupi pa so posledično preprečili
ponovni padec Savine delnice, ka-
žejo podatki Ljubljanske borze in
Centralne klirinško depotne družbe
KDD.

Ocen, da s svojimi nakupi pre-
prečujejo padec Savine delnice, v
ACH niso komentirali. Sporočili so

nam le, da je Sava za njih izključno
portfeljska naložba, za nakup njenih
delnic pa so namenili »manjši del
prostih sredstev«. Obenem so še za-
trdili, da za njihov 1,6-odstotni delež
Save nimajo sklenjene nobene op-
cijske, terminske ali kakršne koli dru-
gačne pogodbe.

Krepitev ACH v lastništvu Save pa
ni prvi primer, ko sta družbi, ki ju
vodita Herman Rigelnik in Janez
Bohorič, našli skupni poslovni in-
teres. Spomnimo, da je menedžer-
jem ACH oziroma njihovi družbi Pro-
tej pri zaključevanju menedžerskega
prevzema pomagala prav Sava. Ta je
namreč sredi leta 2008 od več malih
delničarjev kupila njihove delnice
ACH, nato pa celoten paket delnic z
le nekaj tisoč evri dobička prodala
Proteju.

ACH-jevi nakupi Savinih delnic pa
niso edini, ki so v zadnjem času
•zbudili pozornost borznih pozna-
valcev. Pred dnevi sta namreč Modra
Linija Holding in njena večinska las-

tnica, družba Interfin Naložbe, skle-
nili tako imenovan verižni posel s
Savinimi delnicami, ki je koristil
predvsem družbi Interfin Naložbe. Iz
podatkov Ljubljanske borze in KDD
je namreč razvidno, da je družba
Interfin Naložbe Modri Liniji Hol-
dingu najprej prodala slab odstotek
Save, nato pa identičen paket po le
nekaj dneh in nižji ceni odkupila
nazaj.

Ta manever je Modro Linijo Hol-
ding in njenih 10.000 delničarjev
oškodoval za več kot 50.000 evrov. Ob
tem omenimo, da je v času, ko je bila
Modra Linija Holding lastnica Save,
delnica kranjske družbe celo pri-
dobila na vrednosti. Po podatkih
Ljubljanske borze je Modra Linija
Holding ob nakupu za Savino del-
nico odštela pet odstotkov več, kot je
bila delnica tedaj vredna na borzi, ob
prodaji pa zanjo iztržila nekoliko
nižjo ceno od borzne.
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ACH pod vodstvom Hermana Rigelnika se vse bolj krepi v lastništvu Save.
Potem ko je ACH sredi maja od Merkurja kupil odstotek Savinih delnic, je sedaj
po njih začel povpraševati tudi na borznem trgu, s svojimi nakupi pa posledično
preprečil padec Savine delnice.


