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Ljubljana - »Trenutno finančno stanje
Holdinga Slovenske elektrarne (HSE)
ne omogoča razmišljanja o nakupih
delnic Premogovnika Velenje od ma-
lih delničarjev po knjigovodski vred-
nosti.«

Tako je predsednik nadzornega
sveta HSE Drago Dolinar včeraj ko-
mentiral napoved poslovodstva hol-
dinga, da bo začelo pogovore z manj-
šinskimi lastniki premogovnika o od-
kupu dobrih 22 odstotkov delnic.
»Pred HSE so pomembni investicijski
projekti. Ta trenutek smo daleč od
odločitve za nakup. Razumemo pa
težave malih delničarjev in se zaveda-
mo, da jih bo enkrat treba rešiti,« je
poudaril Dolinar.

Na vprašanje, zakaj je nadzorni
svet HSE poslovodstvo pooblastil za
začetek pogovorov z malimi delničar-
ji, je Dolinar odgovoril, da »ni šlo ne
za pooblastilo ne za napotilo«. Spom-
nimo, da »je dobil pooblastilo na-
dzornega sveta za začetek pogovo-
rov«, je v torek za Dnevnik potrdil
generalni direktor HSE Matjaž Jane-
žič. »Upravi nismo prepovedali pogo-
vorov z delničarji, aje pravtako nismo
zadolžili, da jih začne. V poslovnem
svetu je pač vedno možnost za dogo-
vor, a zagotovo ne po knjigovodski
vrednosti,« je včeraj pojasnil Dolinar.

Povedano v številkah: če bi HSE
delnice premogovnika kupil po knji-

govodski ceni, ki znaša dobrih 40
evrov, bi ga nakup vseh deležev v lasti
manjših lastnikov stal okrog 25 mili-
jonov evrov. Za primerjavo: s tem de-
narjem bi holding pokril skoraj polo-
vico celotne investicije v prenovo če-
trtega bloka Termoelektrarne Trbo-
vlje. Že pred časom smo poročali, da
so se nekateri mali delničarji premo-
govnika z nekdanjim poslovodstvom
HSE, ki gaje vodil Jože Zagožen, pred
dvema letoma načelno dogovorili o
ceni 50 evrov na delnico. Zagožen je
sicer pred dnevi to zanikal, kljub te-
mu pa so nam obstoj dogovora potr-
dili predstavniki malih lastnikov pre-
mogovnika, ki ga vodi Milan Medved.
»Zagotovo si želimo plačati precej
nižjo ceno. Končne odločitve o odku-
pu še nismo sprejeli,« je pred dnevi
dejal Janežič.

Pomen odkupa deležev za male
delničarje še najbolje ponazorijo vre-
dnosti, ki bi jih v primeru nakupa po
knjigovodski ceni iztržili posamezni
mali delničarji. Zgolj Radenska, ki je v
lasti močno zadolžene Pivovarne Laš-
ko, bi za delnice od državnega holdin-
ga prejela 7,8 milijona evrov, kar pre-
sega petino njenih predlanskih
prihodkov. Družba MP Naložbe, kate-
re prvi nadzornik je poslovnež Ivan
Pušnik, ki se ukvarja z uvozom pre-
moga, bi iztržila 7,6 milijona evrov,
NFD Holding Staneta Valanta pa pri-
bližno 3,8 milijona evrov.Med fizični-
mi osebami bi bil z odkupom najbolj
zadovoljen Stojan Hribar, ki bi mu
prodaja delnic po knjigovodski vred-
nosti prinesla okrog dva milijona
evrov.
primoz.cirman@dnevnik.si

Bo študija o zalogah
premoga ostala poslovna skrivnost?
Čeprav naj bi študija nemške družbe DMT IMC Montan Consulting potrdila
pravilnost podatkov Premogovnika Velenje o kakovosti in količini
tamkajšnjega lignita, naj bi njena vsebina ostala poslovna skrivnost. »Po
pogodbi med HSE in Premogovnikom Velenje naj bi njena vsebina ostala
zaupne narave. Sam imam s tem težave, ker bomo morali njene izsledke
poslati lastnikom. Težko bomo pojasnjevali, da je zalog premoga dovolj, če
vsaj podatkov o količini in kurilnosti ne bomo smeli razkriti,« je dejal prvi
nadzornik HSE Drago Dolinar.



Če bi HSE, ki ga vodi Matjaž Janežič (levo), odkupil delnice malih delničarjev
Premogovnika Velenje po knjigovodski vrednosti, bi družba MP Naložbe, katere prvi
nadzornik je poslovnež Ivan Pušnik, ki se ukvarja z uvozom premoga, iztržila 7,6
milijona evrov, NFD Holding Staneta Valanta (desno) pa približno 3,8 milijona evrov.


