
Manjšinski lastniki
Ljubljanske borze
večinskemu (Dunajski
borzi) na zadnji skupščini
niso "nagajali". Že drugo
leto zapored brez dividend
in že drugo leto
poslovanje z izgubo

DAMIJAN TOPLAK
Ljubljanska borza, ki je v 81,01-odstot-
ni lasti družbe CEESEG (skupina borz v
večinski lasti Dunajske borze), je nedav-
no izpeljala skupščino delničarjev, na
kateri pa CEESEG še vedno ni imel gla-
sovalnih pravic. To je z odločbo konec
leta 2008 dosegla Agencija za trg vred-
nostnih papirjev, Tki meni, da je bila Du-
najska borza v preteklosti zavezana
objaviti prevzemno ponudbo. Avstrijci
so se pritožili na ustavno sodišče, ki naj
bi odločitev sprejelo še v tem letu. Že
pred časom so predstavniki Dunajske
borze izrazili jasno stališče, da bodo
upoštevaliodločitev ustavnega sodišča
in podali prevzemno ponudbo, če bo
tako odločilo sodišče, druga možnost
pa je, da se v individualnih razgovorih
z manjšinskimi lastniki Ljubljanske
borze, če bodo ti želeli delniceproda-
ti, dogovorijo za iztisnitveno ceno, kar
se očitno tudi že dogaja.

Tako manjšinski lastniki Ljubljan-
ske borze večinskemu na skupščini
niso "nagajali", saj vedo, da če kdo,
jim bo odkupila delnice prav Dunaj-
ska borza. Pri delitvi bilančnega do-
bička pa možnosti za izplačilo visokih
dividend sploh ni bilo, saj je Ljubljan-
ska borza že v preteklosti izplačevala
visoke dividende, lani pa je imela po
mnogih letih poslovanja z dobičkom
270 tisoč evrov izgube, zato ob koncu
preteklega leta sploh ni izkazovalabi-
lančnega dobička. Še leta 2007 so imeli
na Ljubljanski borzi rekordnih 4,8 mi-
lijona evrov prihodkov,ki so predlani
zdrsnili na 3,2 in lani le še na 2,2 mili-
jona evrov. Če vemo, da je v letošnjem
prvem polletju promet na Ljubljanski

borzi glede na lansko prvo polletje s
321 upadel na 265 milijonov evrov,
bo verjetno letos Ljubljanska borza
ustvarila še manj prihodkov.Letošnjih
uradnih poslovnih rezultatov na Ljub-
ljanski borzi rekoč, da so zaprta druž-
ba, niso želeli komentirati. Ob koncu
preteklega leta so zaposlovali25 ljudi,
njihovo število se je zdaj znižalo na
vsega 22.

Delničarji Ljubljanske borze so za-
radi uskladitve z novelo zakona 1C o
gospodarskih družbah potrdili tudi
nekaj manjših statutarnih sprememb.
Med lastniki Ljubljanske borze, ki so
drugo leto zapored ostali brez divi-
dend, so se skupščine udeležili pred-

stavniki CEESEG-a in notarka Nada
Kumar, ki je zastopala Probanko, Pub-
likum, Perspektivo in Potezo. Sicer
pa so delničarji Ljubljanske borze še
Janez Juvan, Petrol, Petrol BPH (druž-
ba je bila medtem že izbrisana iz regis-
tra družb), KD Banka, DBS in družba
ABC Posvet. Povsem jasno je, da poslo-
vanje Ljubljanske borze lahko izboljša
le bistveno večja likvidnost (obseg pro-
meta) na Ljubljanski borzi,k čemur naj
bi po mnenju večinskih lastnikov in
vodstva edine slovenske borze pripo-
mogla skorajšnja uvedba trgovalnega
sistema Xetra in večje število remote
(oddaljenega) članstva tujih borznih
hiš.

Do konca julija le blizu
300 milijonov evrov prometa
Na Ljubljanski borzi so imeli v letošnjih prvih sedmih mesecih za 296,1 mi-
lijona evrovprometa, medtem ko ga je bilo v enakem obdobju lani za 356,5
milijona evrov. Na Dunajski borzi, ki je večinska lastnica Ljubljanske borze,
ustvarijo toliko prometa v enem malo bolj produktivnem dnevu. Samo v ju-
liju so borzniki na Ljubljanski borzi opravili za 31,3 milijona evrovposlov ali
dobre štiri milijone evrov manj kot julija lani. Od tega je bilo za 15,1 milijona
evrov prometa z delnicamipodjetij (z 8,8 milijona evrov je bila daleč najbolj
trgovana delnica Krke, z 1,65 in 1,36 milijona evrov pa ji sledita delnici Nove
KBM in Telekoma Slovenije), z obveznicami pa je bilo za 11,6 milijona evrov
prometa, kjer je pričakovano s štirimi milijoni evrov prednjačila obveznica
2. izdaje Slovenske odškodninske družbe.Med borznimi člani so v UniCredi-
tu opravili 16,63 odstotka vsega prometa, s 16,05 odstotka je sledila Ilirika,
v Perspektivi BPD pa so opravili 8,69 odstotka julijskega prometa na edini
slovenski borzi, (dt)

Dogovor z manjšinskimi lastniki obstaja
Beatrix Exinger, ki na Dunajski borzi skrbi za odnose z javnostmi,nam je
potrdila, da obstaja z manjšinskimi delničarji Ljubljanske borze zavezujoč
dogovor o tem, kako se bo ravnalo, ko bo ustavno sodišče odločilo o pritož-
bi Dunajske borze glede sodbe vrhovnega sodišča - da morajo bodisi objavi-
ti prevzem (prevzemna cena bi bila 1401 evro za delnico) bodisi zmanjšati
svoje lastništvo v Ljubljanski borzi pod prevzemnih 25 odstotkov. Podrob-
nosti tega zavezujočega dogovora nam Exingerjeva ni mogla razkriti, saj naj
bi bil sprejet dogovor z manjšinskimi lastniki, da bodo razgovori med njimi
zaupne narave. V Dnevniku pa so pred časom pisali, da naj bi Probanka, Po-
teza, Publikum in Perspektiva kot skupno 16,5-odstotni lastniki Ljubljanske
borze že prejeli del kupnine, preostalo pa naj bi prejeli ob koncu vseh prav-
nih postopkov. Celotna kupnina, če bo odkupna cena delnice 1401 evro, ko-
likor so Avstrijci plačali preostalim delničarjem,bi lahko za omenjenih 16,5
odstotka delnic znašala do 7,8 milijona evrov. (dt)



Ljubljanska borza je v preteklosti izplačevala visoke dividende. (Robert Balen)


