Kranjska Sava Janeza Bohoriča je po naših ocenah za nakupe svojih delnic pora
bila 1,7 milijona evrov, včerajšnji posli pa kažejo, da Bohoriču že zmanjkuje moči
H Jure Ugovšek
jure.ugovsek@finance.si

Od napovedi nakupov delnic
Save se je tržna vrednost družbe
do včeraj zvišala za 27,4 odstotka. Včerajšnji zadnji posli nakazujejo, da predsedniku uprave
Janezu Bohoriču zmanjkuje moči
za dviganje cene delnic.

Uprava Save tudi več kot teden
dni po preteku 15- mesečnega pooblastila, ki so ji ga za nakup dali
lastniki na skupščini 3. junijalani,
še kupuje Savine delnice. Kot je
razvidno iz delniške knjige, so od
napovedi nakupov pridobili 7.689
delnic, za kar so po naših ocenah
porabili približno 1,28 milijona
evrov. Od 19. avgusta je bilo z delnicami Save 1,68 milijona evrov
trgovanja, kar pomeni, da so približno tri četrtine vrednosti vseh
poslov pomenili nakupi lastnih
delnic. V zadnjih treh dneh je bilo
z omenjenimi delnicami za 587
tisoč evrov prometa. Če so posli z
lastnimi delnicami pomenili enak

delež vsega prometa tudi te dni,
je Sava za nakupe svojih lastnih
delnic po naši oceni porabila že 1,7
milijona evrov. V lasti imajo več
kot pol odstotka lastnih delnic.
Delnice bodo ponudili
zaposlenim
Prejšnji teden so v Savi za
Dnevnik napovedali, da bodo
kljub poteku soglasjadelničarjev
svoje lastne delnice še kupovali, pri tem pa se izgovarjajo na
247. člen zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), po katerem
morajo kupljene delnice ponuditi zaposlenim v skupini. V Savi
pravijo, da bodo delnice v odkup
ponudili vsem zaposlenim poslovne skupine Sava v zakonsko
določenem letu dni. Skupina je
ob minulem polletju zaposlovala
2.343 ljudi.

Abanka, Adriatic Slovenica
in GBD prodajajo Savo
Delnica Save je te dni izgubila zalet. V sredo je s trgovanjem po 181,70 evra za delnico
dosegla najvišjo raven od julija

letos, včerajšnji zadnji posel pa

je bil sklenjen blizu dnevnega
minimuma pri 176 evrih. Med
prodajalci sta se v petek pojavila tudi Abanka in Adriatic
Slovenica, v ponedeljek pa se
jima je pridružila še GBD Skupina. Ta ima v lasti dva odstotka Save, preostali dve finančni
družbi pa skupno približno pol
odstotka.
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