
Lastniške spremembe v zagorski družbi

Velenjska družba je postala lastnica petih odstotkov Merkurjevih delnic v zagorskem Etiju
Za eno delnico odšteli 57,07 evra - Polletna prodaja Etija četrtino večja od lanske
Zagorje - Vlaganja v razvoj, delež prodaje novih izdelkov v skupni proda-
ji, kije nad načrtovanim, in pozitivni učinki ukrepov, izpeljani lani - vse to
je pripomoglo, dd je izldški EU po ucenah predsednika upiave Tunidžd Bei-
ginca v prvih šestih mesecih letos posloval uspešno. Obenem so Izlačani v
tem obdobju kljub vinkulaciji delnic (prodajo mora odobriti nadzorni svet)
dobili novega delničarja, velenjsko Gorenje.
POLONA MALOVRH

Na novega, skoraj petodstotne-
ga solastnika so se včeraj odzvali v
Društvu malih delničarjev (DMD).
Nakup so poimenovali prijateljska
gesta, saj je prvi mož Gorenja Fra-
njo Bobinac hkrati Etijev nadzor-
nik. Gorenje je 4,54 odstotka delnic
pridobilo prek kompenzacijske po-
godbe z dosedanjim lastnikom tega
paketa Merkurjem. Za eno delnico
je odštelo 57,07 evra, kar je po mne-
nju DMD dokaz za podcenjenost na-
kupa v sklad lastnih delnic. Uprava
Etija sme po zadnji skupščini lastne
delnice odkupovati po najmanj 25
evrov in največ 60 evrov. V DMD
pravijo, da so glede na Gorenjevo
ceno pravilno napovedali, da so Eti-
jeve delnice vredne več: najmanj 42
evrov.

Predstavniki DMD so na to, da so
Merkurjeve delnice prek termin-

ske pogodbe prodane, opozarjali
že na julijski skupščini, saj so prav
zaradi več kot 22.600 Merkurjevih
delnic, za katere je tedaj imel poo-
blastilo Etijev človek, na skupščini
padli trije predlogi DMD: sklep o
odpravi vinkulacije, o odpoklicu
treh nadzornikov iz vrst kapitala
(predsednika Marjana Kramarja,
Franja Bobinca in Matevža Lenas-
sija) in uvrstitev delnic na borzo.
V DMD se sprašujejo, ali se v Etiju
ponavlja zgodba Ingorja: »Gorenje

gre v 25 milijonov evrov vredno
dokapitalizacijo, a je že zapravilo 1,3
milijona evrov za nakup 4,53-odsto-
tnega deleža v Etiju.« V društvu se
sprašujejo, zakaj Gorenje v obvesti-
lu na Seonetu kompenzacije z Mer-
l<urjcm ni omenilo. Pravijo, da je še
bolj nenavadno, da je kompenzacij-
ska cena skoraj enaka knjigovodski.
V poslovnem svetu po njihovem
mnenju velja nepisano pravilo, da je
kompenzacijska cena vedno bistve-
no nižja od tržne cene, saj jo določa
upnik, in ne dolžnik.

Obseg prodaje v Etiju je v prvem polletju v matičnem podjetju
presegel lanskega za četrtino, tistega na ravni koncema pa za 18
odstotkov. Najizrazitejše pozitivne trende dosegajo na območju
zahodne Evrope, kjer izstopa zlasti Nemčija, in Slovenije, lanske
rezultate pa so tako rekoč presegli na vseh tržnih segmentih z izjemo
Balkana. Povečanemu obsegu prodaje je sledil tudi povečan obseg
proizvodnje, tako da je Eti v tem obdobju dodatno zaposlil 105
delavcev. Največje tveganje poslovanja letos predstavlja izredna rast
cen repromaterialov, predvsem barvnih kovin.


