
Ljubljana - Največje slovensko distributersko podjetje
Delo Prodaja bi lahko prišlo pod drobnogled Agencije
za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Povod za to bi lahko
postal nedavni umik lastnih delnic, s katerim so nasta-
le nove lastniške spremembe v Delu Prodaji, zlasti pri
največjem delničarju družbi Maos (ta je v lasti Dušana
Šešoška in menedžerjev Iskre), ki se ji je po umiku la-
stnih delnic delež povečal na 29,51 odstotka.
Ker je Maos s tem presegel zakonsko določeni prevze-
mni prag v višini 25 odstotkov, se postavlja vprašanje,
ali bi moral največji posamični lastnik objaviti prevzem
Dela Prodaje. V Maosu menijo, da ne, saj je prerazpo-
reditev lastniških deležev nastala na račun »začetnega«
stanja v delniški knjigi.
»Maos svojega deleža v Delu Prodaji ni povečal na ra-
čun novih nakupov delnic, ampak na račun umika la-
stnih delnic družbe, zato obveza prevzemne ponudbe
za nas ne velja,« je včeraj poudaril član uprave Iskre
Jože Godec.

A vse kaže, da so lastniške spremembe v Delu Proda-
ji zmotile tudi glavnega nadzornika kapitalskega trga,
direktorja ATVP, Damjana Žuglja, ki bo preveril, ali bi
moral Maos objaviti prevzem Dela Prodaje.
Zakon o prevzemih v svojem 22. členu namreč med
drugim določa tudi izjeme pri obveznosti objave pre-
vzemne ponudbe. Zakon določa: Delničar, kije dosegel
prevzemni prag na račun zmanjšanja osnovnega kapi-
tala družbe z umikom delnic, prevzema ni dolžan obja-
viti, če umika lastnih delnic ni podprl na skupščini.
Z drugimi besedami: če je Maos na skupščini Dela Pro-
daje glasoval za zmanjšanje osnovnega kapitala na ra-
čun umika lastnih delnic, bi ga lahko doletela obveza
objave prevzemne ponudbe ali odvzem glasovalnih
pravic. Direktor ATVP primera Delo Prodaje včeraj ni že-
lel komentirati, poudaril je le, da bodo primer preverili.
Družba DZS (ta je več kot polovična lastnica Dnevnika)
je po umiku lastnih delnic postala več kot petinska la-
stnica Dela Prodaje. Vanja Tekavec


