
Eti in mali delničarji

Odpraviti vinkulacijo v krizi bi pomenilo dopustiti nenadzorovan nakup Etijevih delnic špekulantom
Gaber Brezovar odstopil od izpodbojne tožbe na sklep o odkupu v sklad lastnih delnic, toži le Mumelj
Zagorje - »Naš interes je vsekakor umik tožbe. To je kratkoročni cilj, sre-
dnjeročni pa je konsolidacija lastniške strukture, v kateri bi v prihodnje rad
videl 'lastnike' iz posla, strateško zainteresirane lastnike, ki ne bodo podle-
gali letnim nihanjem in v kriznih časih izgubljali živcev. Tožba trenutno ne
koristi nikomur, niti malim delničarjem. Prej kot v letu in pol sodišče ne bo
odločilo o njej. Medtem je trgovanje s skladom lastnih delnic blokirano, kar
pomeni, da čas v našem primeru ne dela za nikogar.«

Tako se je prvi mož izlaškega
Etija Tomaž Berginc včeraj za
Delo odzval na izpodbojno tožbo,
ki jo je na sklep julijske skupšči-
ne delničarjev o odkupu lastnih
delnic vložil mali delničar z manj
kot odstotkom delnic Bogomir
Mumelj. Tedaj so nasprotni pre-
dlog na sklep o odkupu v sklad
lastnih delnic po najnižji ceni 25
in najvišji 60 evrov za delnico na-
povedovali štirje mali delničarji,
ki skupaj premorejo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe: po-
leg Mumija še Gabrijel Brezovar,
Branko Medija in Nataša Lipov-
šek. Po njihovem mnenju bi se
morala najnižja cena ustaviti pri
42 evrih za delnico. Tožbo, ki jo je
napovedalpredstavnik malih del-
ničarjev Rajko Stankovič, sta vlo-
žila le dva od njih pa še od teh je
eden pred časom od nje odstopil.
To je bil Gabrijel Brezovar, znani
zagorski dobrotnik, katerega de-
lež znaša okoli štirih odstotkov.

Berginc je zanikal trditve dru-
štva malih delničarjev, češ da
so na skupščini »veliki« Etijevi
delničarji male porazili s pomo-
čjo pooblastila o razpolaganju z
Merkurjevimi delnicami -

to je

4,54-odstotnega »paketa«, ki ga je
prek kompenzacije za neplačane
aparate pred dnevi za 1,3 milijona
evrov kupilo velenjsko Gorenje:
»Za predčasni odpoklic treh nad-
zornikov in za spremembo statuta
je na skupščini potrebnih 75 od-
stotkov glasov. Uvrstitev delnic
na borzo pa brez spremembe sta-
tuta ni možna. Sprememba statu-
sa Merkurjevih delnic vsebinsko
ne bi vplivala na izid glasovanja.«

O Gorenju Berginc meni, da so
lahko glede na zadnje dogodke v
Merkurju z novim solastnikom
zadovoljni, o odpravi vinkulaci-
je (prodajo delnic mora odobriti
nadzorni svet, o. p.), ki bi verjetno
odpravila tudi nesoglasja z mali-
mi delničarji, pa pravi: »Sem za to,
da se postopki za večjo likvidnost
delnice izpeljejo premišljeno, s
čim manj tveganja; odpraviti vin-
kulacijo v gospodarski krizi bi po-
menilo dopustiti nenadzorovan
nakup Etijevih delnic morebitnim
špekulantom.« Vprašanje vinku-
lacije bo tudi del Etijeve strategije
do leta 2015, je zagotovil Berginc.
Polona Malovrh


