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Na mizi nadzornikov
državnega HSE bo
danes predlog za
začetek postopkov,
povezanih z izplačilom
manjšinskih lastnikov
Premogovnika Velenje.
HSE je že zdaj lastnik
dobrih 77 odstotkov
premogovnika, preostali
največji lastniki pa so
Radenska, MP Naložbe
in NFD Holding.

Zamisel o izplačilu
manjšinskih delničarjev
premogovnika je nasta-
la v času, ko je HSE vodil
še Jože Zagožen. Zdajšnji

direktor Matjaž Janezic
je pri nadzornikih soglas-
je za odkup manjšinskih
deležev iskal že lani, a ga
ni dobil. Kaj je tokrat, v ča-
su, ko HSE in TEŠ javnosti
sporočata, da jima zaradi
projekta TEŠ 6 grozi insol-
ventnost, drugače? Na to in
druga vprašanj a nam včeraj
na HSE niso odgovorili.
Kakšna bi lahko bila cena
in komu se lahko smeje?

Poznavalci menijo, da
bi izplačilo dobro delo
predvsem Valantovemu
holdingu in Radenski. In
višina kupnine? Pod Zago-
žnovim vodstvom HSE seje
ocenjevalo, dabi družba za
izplačilo malih delničarjev

potrebovala 30 milijonov
evrov, pozneje seje ome-
njala za polovico nižja
kupnina. Glede na knjigo-
vodsko vrednost delnic je
samo delež NFD Holdinga
Staneta Valanta vreden sla-
be štiri milijone evrov. Ob
zadnjih pogovorih je bila
po naših informacijah na
mizi ponudba, da HSE
preostale lastnike izplača
po polovici knjigovodske
vrednosti delnice. V prime-
ru Valanta bi to pomenilo
okoli dva milijona evrov,
Radenska bi iztržila slabe
štiri milijone, MP Naložbe
Ivana Pušnika pa 3,7 mi-
lijona evrov. Dodajmo, da
gre za povsem nelikvidne

vrednostne papirje.

Izplačila v energetiki že v
preteklosti burila duhove

HSE je že v preteklosti
večkrat razburjal z izplačili
malih delničarj ev. Tako j e v
času Zagožnovega vodstva
kupil deleže manjšinskih
delničarjev v termoelek-
trarnah Šoštanj in Bre-
stanica, zanje je skupaj
plačal 48 milijonov evrov.
Večino deležev je kupil od
družbe KD Holding. Leta
2007 paje od Infonda Hol-
dinga, ki gaje takrat obvla-
doval Boško Šrot, za 38,9
milijona evrov kupil tudi
18,5-odstotni delež Soških
elektrarn. •

� Če direktorju HSE Matjažu Janežiču uspe z idejo o izplačilu manjšinskih lastnikov Premogovni-
ka Velenje, bosta laže zadihala predvsem NFD Holding in Radenska.
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