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Gorenje je največji slovenski
izvoznik. Že več kot 60 let so
prisotni na najzahtevnejših
trgih Zahodne Evrope, kjer
je njihova blagovna znamka
prepoznana kot sinonim za
kakovostne, odlično obli-
kovane izdelke. V zadnjem
času smo lahko veliko slišali
tudi o njihovih načrtih, da
internacionalizacijo poslo-
vanja dodatno razširijo tudi
na področje kotacije delnic
in jih uvrstijo na katero od
tujih borz. O njihovih načrtih
in merilih izbiranja borz smo
se pogovarjali z Markom
Mrzelom, članom uprave za
področje financ in ekonomike
v Gorenju.

■ Kaj menite o razmerah na
ljubljanski borzi z vidika va-
šega podjetja? Ali slovenski
trg izpolnjuje zahteve/potre-
be vašega podjetja glede ka-
pitalskega trga?
Gorenje je globalno podjetje
in ljubljanska borza je mesto
kotacije naših delnic. Zdi se, da
je za naše ambicije včasih na
slovenskem kapitalskem trgu
premalo razumevanja in pod-
pore in da je zato naša delnica
manj likvidna, kot bi si želeli.
Seveda pa je likvidnost tudi
posledica izbranega načina ne
čisto dokončane privatizacije
pa tudi splošne razvitosti fi-
nančne infrastrukture v Slo-
veniji. Naša ambicijaje postati
podjetje, katerega delnice bodo

vlagatelji imeli radi, ne samo

zaradi donosnosti, temveč tudi
zaradi ustrezne likvidnosti in
cenovne ugodnosti transakcij
z njimi.

B V preteklosti se je vaše
podjetje večkrat obrnilo po
sveža sredstva tudi na kapi-
talski trg. Kako ocenjujete
te izkušnje?
Vse izkušnje so vedno dobre.
Izpeljali smo dve uspešni jav-
ni prodaji novih delnic v letih
2007 in 2010. Leta 2010 pa
ena dokapitalizacija ni dobila
podpore lastnikov. Odločanje o
novi letošnji dokapitalizaciji, ki
bi podprla naše globalne ambi-
cije, smo za zdaj preložili.
B Kako pridobivate nove
vlagatelje (posebno tuje)?
V Gorenju ne diskriminiramo
med domačimi in tujimi vla-
gatelji. Niti med majhnimi in
velikimi ne. Za vse se trudimo
biti najboljše mogoče podjetje.
Med našimi največjimi stoti-
mi delničarji je že zdaj veliko
globalnih institucionalnih
vlagateljev. Z njimi in z vse-
mi drugimi delničarji redno
komuniciramo, jih obveščamo
o dogajanju v našem podje-
tju, udeležujemo se različnih
predstavitevzainvestitorjein
podobno. Komunikacija s se-
danjimi in morebitni delničar-
ji je zanas izjemno pomembna
in dragocena, saj nam podaja
povratno informacijo, ki nam

omogoča se boljše vodenje
podjetja.

B Kaj bi se po vašem mnenju
moralo spremeniti, da bi na
borzi lahko dosegli boljšo
likvidnost in zbrali kapital
tudi na slovenskem primar-
nem trgu?
Recept je preprost in enak za
vsa podjetja. Povečati je treba
delež »prostih delnic« (delnic
v prostem obtoku op. a.), to
je delež delnic, ki ni v rokah
dolgoročnih delničarjev s prek
5-odstotnim lastniškim dele-
žem. Hkrati je treba skrbeti,
da bomo z odličnostjo svojih
proizvodov in storitev dosegali
nadpovprečne donose, ki bodo
naše delnice naredili pri vla-
gateljih še bolj zaželene. Gle-
de povečevanj a deleža prostih
razpoložljivih delnic vpodjetju
proučujemo različne strateške
opcije. Odličnost proizvodov
in storitev ter usmerjenost v
doseganje nadpovprečnih do-
nosovpa je tako ali tako naša
vsakodnevna misija.
B V zadnjem letu precej go-
vorijo o potencialnih kotaci-
jah delnic različnih sloven-
skih podjetij na tujih borzah
(tudi vašega). Zakaj se odlo-
čate za kotacijo na tujih
borzah?
Kot sem že omenil, menimo,
da moramo kot globalno pro-
izvodno in prodajno podjetje
nastopati tudi na globalnih
kapitalskih in finančnih trgih.

Hkrati s tem želimo našim vla-
gateljem ponuditi tudi borzno
okolje, kjer bodo čim ceneje
in s čim manjšim cenovnim
vplivom lahko kupovali in
prodajali naše delnice.

B Na podlagi katerih meril
izbirate, na katero borzo bo-
ste uvrstili svoje delnice?
Za nas je pomembno, da na
teh borzah trguje veliko naših
morebitnih vlagateljev. Ver-
jetno bo za nas laže, če nas v
okolju morebitne nove borze
že poznajo. Proučujemo tudi
možnost, da bi s kotacijo na
borzi povečali prepoznavnost
naših izdelkov na določenem
trgu. Prav tako je za nas iz-
jemno pomembno tudi, da
morebitna kotacija delnic
na drugi borzi v ničemer ne
poslabša trgovalnih možnosti
za naše delničarje.
B Kaj menite o predlogu
borze, da bi se z vašimi del-
nicami trgovalo tudi na du-
najski borzi in da bi člani
ljubljanske borze tam tudi
trgovali?
Uvrstitevnašihdelnicnadunaj-
sko borzo je ena izmed mogočih
dodatnih kotacij za naše delni-
ce. Proučujemo tudi druga bor-
zna trgovalna mesta. Dokončne
odločitve še nismo sprejeli. Ne
izključujemo možnosti, niti
skoraj sočasne uvrstitve naših
delnic na več različnih borz. •




