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Ljubljana - Na Holdingu slovenske
elektrarne (HSE) so nam potrdili, da
razmišljajo o odkupu lastniških de-
ležev Premogovnika Velenje od ma-
lih delničarjev. »Dobili smo poo-
blastilo nadzornega sveta, da zač-
nemo pogovore o nakupu deležev,«
je za Dnevnik povedal generalni
direktor holdinga Matjaž Janežič.

Po neuradnih informacijah je
HSE, ki ima v lasti dobrih 77 od-
stotkov premogovnika, že pred ča-
som prejel ponudbi za odkup de-
ležev od Radenske in NFD Holdinga
Staneta Valanta. Medtem ko bi hol-
ding obema delničarjema, ki sta
zaradi takšnih in drugačnih razlogov
v finančnih težavah, z odkupom
nelikvidnih delnic Premogovnika
Velenje šel na roko, je vprašanje, ali
in kako bi ta koristil HSE. Največja
državna elektroenergetska skupina
ima namreč že zdaj v rokah vse
vzvode upravljanja v premogovniku,
v tričlanskem nadzornem svetu pa
sedita dva njena predstavnika.

Obenem drži, da bi si holding z
izplačilom »kupil« tudi umik vseh
tožb in pravnih postopkov, ki so jih
zoper največjega lastnika Premo-
govnika Velenje v zadnjem letu vlo-
žili nekateri mali delničarji. Ti so
med drugim zahtevali tudi ime-
novanje posebnega revizorja, ki bi

preveril, ali premogovnik lignit edi-
nemu kupcu res prodaja po prenizki
ceni, in svojega predstavnika v na-
dzornem svetu družbe.

Opozoriti še velja, da je tretji
največji lastnik premogovnika s sko-
raj sedmimi odstotki delnic družba
MP Naložbe, katere nadzorni svet
vodi Ivan Pušnik, eden najvpliv-
nejših poslovnežev iz Šaleške doline,
ki se ukvarja tudi z uvozom pre-
moga. Tudi zato je odkup deležev
posredno povezan s projektom šes-
tega bloka Termoelektrarne Šoštanj
(TEŠ) .Kot so že potrdili na holdingu,
razpis za dobavo tehnološke opreme
za omenjeni blok dopušča tudi uvoz
manjših količin indonezijskega pre-
moga, pomemben del ekonomike
bloka 6 pa temelji prav na ceni

velenjskega lignita. Njegova more-
bitna podražitev bi tako povečala
možnost za uvoz premoga iz tu-
jine.

Ob tem velja spomniti, da se je o
odkupu deležev v premogovniku z
malimi delničarji dogovarjalo že nek-
danje poslovodstvo HSE, ki gaje vodil
Jože Zagožen. Z njim naj bi se že
dogovorili o prodaji po ceni okrog 50
evrov za delnico, kar bi holding stalo
okoli 30 milijonov evrov, njegov nas-
lednik Borut Meh pa je pogovore
prekinil. »Zagotovo si želimo plačati
precej nižjo ceno. Končne odločitve o
tem še nismo sprejeli, zadnjo besedo
pa bo imel nadzorni svet. Če bomo
delnice kupovali, jih bomo od vseh
delničarjev in ne le od posameznih,«
je še dejal Janežič.
primoz.cirman@dnevnik.si

Holdingovo odkupovanje deležev povezano
z domačim kapitalskim »monopolijem«
Poleg Termoelektrarne Trbovlje (TET) je Premogovnik Velenje edino hčerinsko
podjetje HSE, ki ima lastnike še iz časov polnjenja privatizacijske luknje. Med
letoma 2003 in 2007 je holding že odkupil manjšinske deleže v Dravskih
elektrarnah, TE Brestanica, TE Šoštanj in Soških elektrarnah ter za to porabil okoli
170 milijonov evrov. Pri tem so bili najbolj sporni zadnji trije odkupi, ki so bili najbrž
povezani z nekaterimi sočasnimi domačimi politično-gospodarskimitransakcijami.
Tako je imel od prodaje deležev v TEB in TEŠ konec leta 2005 največ koristi KD
Holding, ki se je skoraj hkrati umaknil iz upravljanja Dela in tega prepustil vladi
Janeza Janše. Odkup »mrtvih« deležev v Soških elektrarnah pa je šel najbolj na
roke Infond Holdingu, ki je nekaj mesecev pred tem te celo odkupoval od preostalih
malih delničarjev in nato s preprodajo HSE ustvaril okoli milijon evrov dobička.



V HSE pod vodstvom Matjaža Janežiča (v sredini) razmišljajo o odkupu lastniških deležev Premogovnika Velenje od manjšinskih lastnikov, med njimi od NFD
Staneta Valanta (desno) in MP Naložb, ki jih nadzira vplivni šaleški poslovnež Ivan Pušnik (levo).


