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V kratkem utegnejo
ljubljansko borzo zapustiti
Slovenijales, Triglav Naložbe,
Delo Prodaja, Marina Portorož,
kotirajoča vzajemna sklada
Infond Global in Dvnamic ter
investicijska družba NFD 1.
Morebitni novinec bo Bisol.

Tečajnica borze vLjubljani
sebo vprihodnjih mesecih skr-
čila za večpapirjev.Pritoknovih
je šibek, spomnimo, nazadnje
je lani marca na ljubljanski
borzi začela kotirati Agrogo-
rica. Kaj je borza naredila, da
bi pritegnila nove izdajatelje?
»Borza deluje tudi s pomočjo
ozaveščanja ter neposrednega
obračanja na podjetja Tako bo
borzna konferenca precejšnjo
pozornost namenilaproblema-
tiki optimalnega financiranja
slovenskih podjetij.« Celotni
odgovor preberite na www.

finance.si/309699.
Bo USE pritegnil Bisol?

»V družbi Bisol se pogovar-
jamo o vstopu na borzo, vendar
smo ta hip preveč zaposleni z
zdajšnjimiaktivnostmi, kijih
izvajamo po vsem svetu, tako
da še nimamo izdelanega na-
tančnejšega načrta,« so nam
v družbi Bisol odgovorili na
vprašanje, ali načrtujejo ko-
tacijo na ljubljanski borzi ali
katerikoli drugi. Spomnimo,
Bisol je lani imel okrog 55 mi-
lijonov evrovprihodkov.

Slovenijales in Triglav
Naložbe

Delnice Slovenijalesa so bi-
le v začetku leta vredne manj
kot 15 evrov, v začetku apri-
la pa okoli 22 evrov, njihov
zadnji enotni tečaj znaša 30
evrov. ZavarovalnicaTriglav,
ki je skoraj 62-odstotna la-
stnica Slovenij alesa, je včeraj

objavila namero za prevzem
delnic te družbe. Po prevzemu
bo po neuradnih informacijah
družbo umaknila z borze. Po
kakšnem tečajubodo prevzeli
Slovenijales, je še skrivnost.
Ce bi ga po 30 evrov, bi za
104.691 delnic, kolikor jih še
imajo drugi delničarji, od-
šteli 3,1 milijona evrov, od
tega bi Kad in Sod (vsak ima
10,9 odstotka Slovenijalesa)
dobila 1,8 milijona evrov. Ce
pa bi zavarovalnica prevzela
Slovenijales po knjigovodski
vrednosti 114 evrov, bi mo-
rala za popolno lastništvo
plačati skoraj 12 milijonov
evrov. Nad Slovenij alesom,
kije minulo leto končal s 3,4
milijona evrov izgube, je tudi
dolg do nekdanje Jugobanke.
Na Triglavu pravijo, da bodo
prevzemno ponudbo objavili
najpoznejev30dneh,vSlove-
nijalesu pa dodatnihpojasnil
ne dajejo.

Triglav bo izplačal tudi
male delničarje Triglava Na-
ložb, več preberite na www.
finance.si/309342.
Delo Prodaja in Marina
Portorož

Poslovnež Bojan Petan,
ki prek DZS upravljavsko
in lastniško obvladuje Delo
Prodajo in Marino Portorož,
jepreksvojih podjetij objavil

prevzemno namero za Delo
Prodajo in Marino Portorož,
po napovedihbo sledila izti-
snitev morebitnih preostalih
delničarjevin odhod z borze.
Delo Prodaja ima 250 delni-
čarjev, Marina Portorož pa
320.

Investicijska družbaNFD 1
se bo preoblikovalav vzajemni
sklad in tako, da bo nehala ko-
tirati, junija pa bosta nehala
kotirati vzajemna sklada upra-
vljavca KBM Infond Dvnamic
in Global. •

DELNICE, KI UTEGNEJO ZAPUSTITI LJUBLJANSKO BORZO



Investicijska
družba NFD 1
► 16. maja bo skupščina
odločala o preoblikovanju

Infond Global
► prenehanje kotacije 15.
julija

Infond Dvnamic
► prenehanje kotacije 15.
julija
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