
Na skupščini Gorenja o dokapitalizaciji
niso glasovali, delničarji pa so ostali
brez dividend

Delničarji Gorenja se
bodo do konca leta še en-
krat zbrali na skupščini in
šele takrat odločali o do-
kapitalizaciji. Prvotni pre-
dlog, pooblastilo upravi za
50-odstotno dokapitaliza-
cijo, je namreč na torkovi
skupščini uprava umaknila
z dnevnega reda.

Očitno je, da želijo večji
delničarji več soodločanja pri
določitvi pogojev dokapitali-
zacije. »Predlog bo treba spe-
cificirati, da bodo delničarji
bolj natančno določili obseg,
strukturo, ceno in vse postop-
ke v zvezi z dokapitalizacijo,
ki bo omogočila Gorenju, da
še hitreje dosega strateške
cilje in še izboljša kapitalsko
strukturo,« je omenil predse-
dnik uprave Franjo Bobinac,
ki o višini dokapitalizacije še
ni želel govoriti.

Kar nekaj mnenj se je kre-
salo ob predlogu, da bodo
delničarji ponovno ostali brez
dividend. Kapitalska družba,
ki je največji posamični la-
stnik, je v nasprotju z upravo
predlagala, da se delničarjem
izplača praktično celoten bi-
lančni dobiček, ki je presegel
dva milijona evrov, vendar
večina ostalih delničarjev
predloga ni podprla. Ob tem
je razočaranih tudi precej Go-
renjevih malih delničarjev, je

poudaril Kristjan Verbič iz
Vseslovenskega združenja
malih delničarjev: »Delničar-
ji smo zaskrbljeni, vendar so
nas deloma zadovoljila zago-
tovila, ki jih je dala uprava, da
bo do delitve dobička prišlo
prihodnje leto.«

Na tuje
Uprava in nadzorni svet

sta predlog o nerazporeditvi
dobička oblikovala zaradi
težjih razmer v letošnjem
poslovanju. »Res je, da je Go-
renje lani poslovalo uspešno.
Vendar je letošnje leto izje-
mno zahtevno, prodajni trgi
so v recesiji, ljudje se bojijo
za službe in so zadržani do

nakupa trajnih dobrin. Se
posebej je naša nočna mora
gibanje na področju cen suro-
vin in materialov, predvsem
nafte in pločevine. Zato sta
se uprava in nadzorni svet
odločila, da denar namenita
za nadaljnji razvoj Gorenja,«
je obrazložil Bobinac, ki je
napovedal, da bodo do sep-
tembra predstavili strateški
načrt do leta 2015.

Na skupščini je bilo zasta-
vljeno tudi pisno vprašanje,
za koliko so se vodilni de-
lavci zakreditirali za nakup
Gorenj evih delnic. Kot je
pojasnil Bobinac, so v lastni-
ško strukturo Gorenja vloži-
li 15 milijonov evrov lastnih
sredstev, kar je zahtevala
evropska banka za obnovo
in razvoj. »170 nas je vložilo
v Gorenje in tu se srečujemo
z interesom ostalih delničar-
jev, da družba dobro dela in
da cena delnic pride na ra-
ven, ki si jo zaslužimo,« je
povedal Bobinac, ki je tudi
priznal, o čemer se sicer v

Velenju precej govori, da
imajo nekateri vodilni težave
pri poplačevanju kredita.

Bobinac je tudi potrdil, da
resno razmišljajo o vstopu
na kakšno tujo borzo. »Zelo
aktivno in resno razmišljamo
o tem. Kajti Gorenje je pre-
veliko in preveč mednarodno
podjetje, da bi postalo talec
slovenskega kapitalskega
trga.«

URŠKA SELIŠNIK

Lastniki velenjske družbe,
ki so upravi in nadzornemu
svetu podelili razrešnico,
niso podprli predloga, po
katerem bi nadzorniki za
opravljanje svojih funkcij
imeli na voljo poseben pro-
račun v višini 50 tisoč evrov
letno za vse člane nadzor-
nega sveta skupaj. Sprejet
je bil namreč nasprotni
predlog Kada, da se članom
nadzornega sveta plača izo-
braževanje.

V prvem četrtletju je Go-
renje doseglo rast prihod-
kov in dva milijona evrov
čistega dobička. Dobiček bi
lahko bil bistveno višji, če
se repromaterial ne bi tako
podražil.
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