
Na presenečenje skoraj
vseh na petkovi skupščini
Gorenja delničarji z mini-
malno večino niso potrdili
predloga o kupovanju la-
stnih delnic. Po predlogu
naj bi na skupščini poobla-
stili upravo za pridobivanje
lastnih delnic v višini do
desetine osnovnega kapi-
tala, vključno z že obstoje-
čimi delnicami.

Predlogu je nasprotova-
la agencija za upravljanje
kapitalskih naložb, ki ni
podprla niti predloga Kapi-
talske družbe, da se pred-
nostne pravice delničarjev

ne izključijo, čeprav sta se z
njim strinjala uprava in nad-
zorni svet. Kot ocenjujejo v
Društvu malih delničarjev
Slovenije (DMDS), je drža-
va glasovala sama proti sebi.
Kljub pozivu predsednika
DMDS Rajka Stankoviča, da
se skupščina začasno pre-
kine in se poišče morebitni
kompromisni predlog, se to
ni zgodilo, zaradi česar je
tako »padla« osrednja točka.
V DMDS bodo po posvetu z
drugimi delničarji razmislili
o morebitnem sklicu izredne
skupščine z enakim oziroma
s podobnim predlogom, saj

menijo, da je to v interesu
vseh delničarjev družbe Go-
renje.

Pooblastilo za odkup in
odsvajanje delnic bi služilo
tudi kot obramba pred mo-
rebitnim sovražnim prevze-
mom, saj so cene Gorenj evih
delnic precej nizke. Kot je
povedal predsednik uprave
Gorenja Franjo Bobinac, je
za odločitev AUKN izvedel
tik pred začetkom skupšči-
ne, vendar seje niso želeli
preklicati. »Stroški s sklicem
so že tako in tako nastali in
prav je, da smo vseeno začu-
tili, kakšno je mnenje vseh

delničarjev.« Kot je pojasnil
Bobinac, bi bilo seveda bo-
lje, če bi sklad lastnih del-
nic imeli in začeli kupovati
lastne delnice, ker je cena
zdaj primerna. »Za to bi na-
menili vsa prosta sredstva,
predvsem tista iz naslova
dezinvestiranja.«

Lastniki Gorenja so pod-
prli sklep, da se članom
nadzornega sveta plača izo-
braževanje, ki je nujno po-
trebno za opravljanje dela
nadzornikov in je v interesu
družbe.
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