
Novi ukrepi Agencije za trg vrednostnih papirjev

Zaradi neobjave prevzemne ponudbe je ATVP lastnikom
Petrola, kipresegajo prag, odvzela glasovalne pravice
Ljubljana - Potem ko je Agencija za trg vrednostnih papirjev zaradi ne-
objave prevzemne ponudbe zamrznila glasovalne pravice države v Aban-
ki, je včeraj z enako sankcijo kaznovala tudi lastnike ljubljanskega Petro-
la. Skupaj je zamrznila kar dobrih 29 odstotkov glasovalnih pravic države
v Petrolu, ta ukrep pa bo veljal, dokler državni lastniški blok ne bo objavil
prevzemne ponudbe za Petrol ali zmanjšal svojega deleža pod prevzemni
prag v višini 25 odstotkov.

Podobno kot v primeru Abanke
(v tej je agencija zamrznila glaso-
valne pravice države že konec janu-
arja) so tudi pri Petrolu brez glaso-
valnih pravic ostali lastniki, ki jih
glavni nadzornik kapitalskega trga
povezuje z državo: Zavarovalnica
Triglav, Slovenska odškodninska
družba, Kapitalska družba, Mobitel,
Pozavarovalnica Triglav, KBM-Fi-
neko in Aerodrom Ljubljana. Vseh
sedem omenjenih družb bo brez
glasovalnih pravic v Petrolu, vse
dokler skupaj z Luko Koper, Novo
Kreditno banko Maribor in DSU
ne objavijo ponudbe za prevzem
Petrola ali ne odtujijo delnic, tako
da skupaj, ena ali več njih, ne bodo
več presegale 25-odstotnega pre-
vzemnega praga, lahko razberemo
iz odločbe ATVP.

In zakaj se je agencija, ki sume
kršitve prevzemne zakonodaje pre-
verja tudi v novomeški Krki, Tele-
komu in drugih podjetjih, odločila
kar najstrožje ukrepati proti lastni-
kom Petrola?

Iz odločbe agencije to ni razvidno,
po dosegljivih informacijah pa je bil

povod za odvzem glasovalnih pra-
vic menda podoben kot pri Abanki.
Tudi nekateri lastniki Petrola (po
dosegljivih informacijah menda
Luka Koper, Nova Kreditna banka
Maribor in Aerodrom Ljubljana) so
namreč z nakupi delnic v preteklih
letih menda prebili zakonsko dovo-
ljeno mejo lastništva.

Kot je znano, zakon o prevze-
mih trenutno dopušča, da osebi ali
skupini povezanih oseb, ki so pred
uveljavitvijo zakona presegale pre-
vzemni prag v višini 25 odstotkov
(zatečeno stanje), ni treba objaviti
prevzemne ponudbe, a le v prime-
ru, da svojega deleža ne povečajo
niti za eno delnico. Prav to so po
dosegljivih informacijah menda
»zagrešili« nekateri lastniki Petrola,
pri čemer se je prva kršitev menda
»zgodila« že davnega leta 2006.

Ali to drži in zakaj se je ATVP
na kršitve prevzemne zakonodaje
odzvala šele zdaj, smo včeraj žele-
li vprašati prvega moža agencije
Damjana Žuglja, vendar ni bil do-
segljiv. Direktor Slovenske odško-
dninske družbe Tomaž Kuntarič,

ki mu je ATVP zamrznila skoraj
petino glasovalnih pravic v Petrolu
(19,75 odstotka), pa je poudaril le,
da bo Sod storil vse za zaščito svo-
jega premoženja v največji domači
naftni družbi.
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