Magistrat Intemational se bo iz delniške družbe preoblikoval v družbo z omejeno
odgovornostjo, male delničarje pa moti nizka ponujena odpravnina
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Čeprav prva dama
Magistrata Intemational
Helena Draškovič meni,
da je 460 evrov na delnico
dovolj odpravnine za male
delničarje, se ti bojijo, da
jih poskuša peljati žejne čez
vodo. Naša analiza kaže,
da strah malih delničarjev,
ki lahko prodajo le pod
pogoji uprave, ni povsem

neupravičen.
V stavbi na Prešernovem trgu
v Ljubljani pospešeno končujejo
prostore prihodnje prodajalne
družbe Magistrat Intemational,
ki se bo razprostirala na 4.500
kvadratnih metrih. Direktorica
in največjalastnica družbe Helena Draškovič pravi, da zadnje dni
vso pozornost posveča gradbenemu projektu, zato je preoblikovanje podjetja iz delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo
povsem na drugem tiru. O tej nameri in o izplačilu 460 evrov na
delnico delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju, bodo delničarji glasovali na skupščini 27.
septembra.
Vse za racionalizacijo
»Racionalizacijaje edini razlog
za preoblikovanj e družbe. Ker smo

že zdaj zaprta delniška družba, pa
vam ne morem dati podatkov o višini ponujene odpravnine, lahko
rečem le, da se nihče ni pritoževal
nad ponudbo,« nam je povedala
Draškovičeva. Vodstvo podj etj a, ki
obvladujetričetrtinevsegakapitala,
ima po statutu družbe predkupno
pravico tudi za preostale delnice.
»Lastniki delnic smo dej ansko postavljeni pred zid, ker po statutu
brez soglasja uprave družbe s svojimi delnicami ne smemo prosto razpolagati, lahko jih namreč prodamo
le družbi Magistrat Intemational,
ki sama določa odkupno ceno,«
so zapisali v anonimnem pismu
»opeharjeni delničarji Magistrata
Intemational«.

Kljub racionalizaciji

bi lahko ponudili več
Knj igovodska vrednost delnice
Magistrata Intemational je 3.896
evrov, ob tem pa moramo poudariti, da nimamo podatkov o tem,
kakšen delničarski sporazum imajo med seboj sklenjen delničarji.
Dobičkonosnost družbe je precej
boljša od denimo Mercatorja. Lani je imela skupina 2,2 milijona
evrov čistega dobička ob 61,5 milijona evrih prihodkov. Dobička
iz poslovanja je bilo 2,8 milijona
evrov.Kriza se jim je nekaj malega
poznala na prihodkih v nekaterih
trgovinah. Tako po grobi oceni,
glede na ustvarjene donose, je primerna cena za odpravnino malim
delničarjem od 4.500 do pet tisoč
evrov, tudi če bi ponudili šest tisoč
evrov, bi bilo to pošteno.
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