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Mali delničarji so dogovor
o prodaji največjega
slovenskega premaznika,
družbe Helios, že sklenili, je
potrdil njihov predstavnik
Rudi Bizaj. Danes so na
vrsti za dogovor o prodaji
banke na čelu z NLB, ki
so - za zdaj še neuradno
- zaradi zloma prvotnega
lastnika, cerkvenega Zvona
Ena Holdinga, lastnice 32
odstotkov Heliosa.

Delničarji Heliosa priča-
kujejo med 550 in 770 evri za
delnico. Ta hip cena na borzi
dosega okoli 370 evrov ali pri-
bližno polovico knjigovodske
vrednosti.

Ali Slavinec računa na
Križaničevo pomoč?

Prodaji nenaklonjen je,
pravijo nekateri lastniki,
predvsem predsednik uprave
Heliosa Uroš Slavinec. Tako
naj bi mu ustrezal prvi poskus
strategije agencije za upravlja-
nje kapitalskih naložb, kije na
začudenje mnogih poznavalcev

trga med slovenske strateške
naložbe uvrstila tudi Helios.
Poskus seje (za zdaj) izjalovil,
Slavinec pa menda še sestan-
kuje z ministrom za finance
Francem Križaničem. Ne na
ministrstvu ne Slavinec nam
tega niso potrdili ne zanikali.
So nas pa na finančnem mi-
nistrstvu »poučili«: »V luči
stalne prakse komuniciranja
ministrstvo za finance javno-
sti ne obvešča o kakršnihkoli
ministrovih sestankih, tele-
fonskih klicih ali elektronski
pošti, saj tovrstna vprašanja
presegajo upravičenost novi-
narskega vprašanjapo zakonu
o dostopu do informacij javne-
ga značaja.«

Naši viri pravijo, da Slavi-
nec prodaji nasprotuje pred-
vsem zato, ker družbe ne želi
»izpustiti izpod svojega vpliva,
nadzora«, medtem ko so viri
blizu Slavinca prepričani, da
ta nekaterim kupcem - ome-
njajo predvsem ameriški PPG
- nasprotuje zato, ker bi se bal
zaprtja dela proizvodnje Heli-
osa zaradi podvojenih funkcij.
Vendar pa sta si bila PPG in
Helios doslej zelo blizu, že
desetletje imata tudi skupno

podjetje za prodajo avtomo-
bilskih premazov.

Slavinec: Zavedam se, da
sem pri lastništvu omejen.

Uroš Slavinec je včeraj
prodajo Heliosa komentiral:
»Zaradi zapletov v zadnjih
dneh z Zvonom Ena je vse
bolj verjetno, da bodo banke
postale solastnice Heliosa. Po
delnicah je veliko povpraše-
vanja, kar nas veseli. Očitno
potencialni kupci cenijo, kar
smo v podjetju naredili v za-
dnjih letih. Po naših delnicah
povprašuje večpodjetij iz naše
panoge in z njimi smo bili tudi
v stikih. Poleg strateških kup-
cev se za nas zanima tudi več
investicijskih skladov. Moč
odločanja uprave o tem, kdo
bo lastnik, je zelo omejena in
tega se zavedamo. Trudili pa
se bomo, da bi preprečili so-
vražen prevzem, ki bi močno
zmanjšal število zaposlenih
v Heliosu in ga tržno in pro-
gramsko zelo omejil.«

Se bo moral Slavinec
ukloniti?

Lastnikov, tudi bank in
državnih Kada in Soda, Sla-

vmcevo nasprotovanje more-
bitnemu sovražnemu prevze-
mu po naših informacijah ne
prepriča. Delnice bodo skoraj
gotovo naprodaj. Kupcev naj
bi bilo več: poleg ameriškega
PPG so nekateri že omenjali

mednarodni sklad Mid Euro-
pa, verjeten kupec pa je tudi
skrivnostna nemška družba
Sortoben Biirobedarf s sede-
žem v Munchnu, ki je julija
na dražbi že kupila 3,3-od-
stotni delež od Abanke. Ali
je ta naklonjena Slavincu, še
ni znano, viri blizu Heliosa pa
pravijo, daje ne poznajo.

Dejstvo je, so prepričani la-
stniki, da Slavinec prodaji ne
bo več mogel nasprotovati, saj
najbibildogovoroprodajimed
lastniki, ki imajo 75 odstotkov
Heliosa, sklenjen danes. Pri
tem dodajmo, da bo vsaj še
nekaj časa verjetno v delniški
knjigi kot lastnik 32-odstotne-
ga deleža še vpisan Zvon Ena
Holding, čeprav so te delnice
zastavljene pri bankah upni-
cah, ki bodo imele odločilno
besedo o prodaji. •

Na okopih
Šef Heliosa Uroš Slavinec se je v zadnjih mesecih - neuradno - na
vse kriplje poskušal ubraniti prevzema. Naštevamo, kaj je počel in
kaj so mu že očitali, tudi neuradno.
� Prepričevanje AUKN in finančnega ministra Franca Križaniča,
da je Helios strateška naložba za državo, torej tujec nikakor ne bi
mogel povsem nadzorovati tovarne barv.
� Iskanje prijateljskega lastnika, ki bi vsaj začasno prevzel Helios.
� Kupovanje lastnih delnic: Helios lahko kupuje lastne delnice, a
le na organiziranem trgu. Z nakupi bi lahko Slavinec kapital druž-
be še bolj zaprl, torej bi ga ubranil pred (sebi) neželenimi kupci.



� Kdo bo novi
lastnik Heliosa, ta
hip menda najbolj
skrbi šefa Uroša
Slavinca. A delež
bo skoraj gotovo
naprodaj - so
neomajni zdajšnji
lastniki.


