
Preoblikovanje državnih skladov

Ljubljana - Skupščina Kapitalske družbe (Kad) je včeraj zaradi uskladitve z zakonom o upravljanju kapitalskih na-
ložb države in z zakonom o preoblikovanju Kada in Slovenske odškodninske družbe (Sod) sprejela nekatere spre-
membe statuta Kada, s katerimi bo ta državni sklad postal običajna delniška družba. Sod je svoje organe upravlja-
nja z omenjenima zakonoma uskladil že avgusta.

Kadove statutarne spremembe
predvidevajo razpustitev sedanje
15-članske skupščine družbe. Vlogo
skupščine bo po novem prevzela
agencija za upravljanje kapitalskih
naložb države pod vodstvom Da-
gmar Komar in bo imela običajne
pristojnosti skupščine gospodarske
družbe. Tako bo po novem imeno-
vala tudi nadzorni svet Kada, kar je
bilo do zdaj v domeni vlade.

Nadzorni svet Kada bo po zakonu
o preoblikovanju Kada in Soda po
novem šestčlanski, in sicer bo tri
člane predlagala vlada, dva člana
organizacija upokojencev na ravni
države in enega člana sindikati jav-
nih uslužbencev. Sedanji devetčlan-
ski nadzorni svet, ki mu predseduje
Boštjan Aver, naj bi tako svojo na-
logo opravljal le še do imenovanja
novega; po zakonu torej najpozneje
do sredine januarja. Poleg tega bo
tudi nadzorni svet dobil običajne
pristojnosti, ki jih prinaša zakon o
gospodarskih družbah. Med drugim
bo v njegovi domeni tudi imenova-

nje uprave Kada, potrjevanje finanč-
nega načrta, naložbena politika in
strategija družbe, za kar je bila do-
slej zadolžena skupščina.

Kad se bo v prihodnje v skladu z
zakonom preoblikoval v portfelj-
skega vlagatelja. Kot so sporočili iz
Kada, bo večina domačih lastniških
naložb, ki presegajo zakonske ome-
jitve, predvidoma preoblikovana
s prodajnimi postopki. Zato se je
skupščina včeraj seznanila s prodaj-
nimi postopki. Ti bodo obsegali iz-
vedbo vseh potrebnih pripravljalnih
dejanj: preverjanje interesa za mo-
rebitne skupne prodaje z drugimi

večjimi delničarji družb, kjer bo Kad
prodajal delež, izdelavo informacij-
skih memorandumov in izvedbe
skrbnih pregledov, vrednotenje
družb in pripravo predstavitvenih
gradiv za potencialne vlagatelje.
Temu bo sledilo oblikovanje nabora
investitorjev, priprava javnih vabil
za prodajo z opredeljenimi cilji, mo-
rebitne izvedbe skrbnih pregledov,
ki bi jih opravili ponudniki, ter po-
gajanja z morebitnimi vlagatelji, ki
bodo izpolnjevali pogoje iz javnih
vabil, z možnostjo izvedbe dražb in
drugih načinov izbire kupca.
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Sod z dvotirnim sistemom
Sod seje v običajno delniško družbo z dvotirnim upravljavskim
sistemom preoblikoval že poleti. Tudi pri Sodu bo vlogo skupščine
poslej opravljala agencija za upravljanje kapitalskih naložb države. Pri
tem je Sod namesto upravnega odbora dobil nadzorni svet, v katerem
sedijo dosedanji člani upravnega odbora. Prej direktor in njegova
namestnika pa imajo v novi organizacijski obliki vlogo predsednika in
člana uprave. Sod je prej imel tudi nadzorni odbor, ki pa ga v novem
ustroju družbe ne bo več.


