Borzni teden

DAMIJAN TOPLAK
Iztekajoči se (borzni) teden je bil za investitorje na Ljubljanski borzi
zanesljivo eden boljših v zadnjih treh letih. Na to kaže tudi vodilni indeks
SBI TOP, ki je pridobil dobre tri odstotke vrednosti. Med zmagovalce
tedna - najbrž tudi zaradi pogajanj o prodaji 10,75-odstotnega deleža
skladu NLB Mid Europa Partners - bi lahko šteli delnico Mercatorja, ki se
je z ravni 140 evrov ta teden zavihtela povsem v bližino 155 evrov, okrepil
pa se je tudi promet z delnico, ta teden ga je bilo za blizu 200 tisoč evrov.
Omenjena delnica je znana po visokih dividendah (nazadnje 7,2 evra
bruto na delnico), prav tako se špekulira, da naj bi bodisi družbe skupine
Pivovarne Laško ali posamezne banke prodajale svoje delnice Mercatorja.
Dobro je teden sklenila tudi delnica Nove KBM, ki se je z nivojev 10,4
pomaknila na 10,6 evra. Za (male) delničarje je spodbuden podatek, da je
nedavno član uprave banke Andrej Plos kupil za dobrih 9000 evrov
delnic Nove KBM. Prav tako je mogoče pozitivno oceniti, da naj bi že v
kratkem Nova KBM svoj 49,96-odstotni lastniški delež v Zavarovalnici
Maribor povečala v večinskega.

Delnice naj bi odkupila od Save Re, ki je trenutno 45,79-odstotna lastnica

mariborske zavarovalnice, ni pa še znano, po kolikšni ceni. Delnica Save
Re je ta teden s 7,9 poskočila na 8,3 evra. Po strmoglavljenju na 13,3 evra si
je nekoliko (na vrednost 15 evrov) opomogla tudi delnica Pivovarne Laško.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je NLB, ki je 23,5-odstotna lastnica
laške pivovarne, ter njeni (skoraj) večinski Banki Celje z 2,9 odstotka delnic
Pivovarne Laško, odvzela glasovalne pravice.
Obstaja možnost, da obe skupaj znižata lastniški delež pod 25 odstotkov ali
pa objavita prevzemno ponudbo za laško pivovarno (slednje je glede na
njuno finančno kondicijo malo verjetno), da bi ponovno pridobili svoje
glasovalne pravice.
Še naprej so očitno pri odkupovanju lastnih delnic precej aktivni v
kranjski Savi, ki je ta teden z ravni 170 "poletela" na 185 evrov za delnico.
Če drži, da tri četrtine vseh delnic na borzi v teh dneh odkupi Sava sama,
potem ima trenutno že povsem blizu enega odstotka lastnin delnic.

Vse manj privlačne za nakup na borzi pa za obstoječe delničarje postajajo
delnice velenjskega Gorenja, saj je bila v četrtek borzna cena (13,48 evra) za
hip celo višja od dokapitalizacijskih 13,32 evra. Seveda je za večje delničarje
Gorenja, če želijo obdržati obstoječi delež lastništva, praktično nemogoče
pridobiti ustrezno količino delnic na Ljubljanski borzi, zato je zanje bolj
smiseln nakup prek dokapitalizacije,kjer trenutno poteka prvi od
predvidenih treh krogov.

