
DAMIJAN TOPLAK
Ta teden so bile zaradi začetka kotacije delnic druge največje slovenske
banke Nove KBM tudi na Varšavski borzi oči investitorske javnosti le z
enim očesom vzporedno uprte v Ljubljansko borzo, kjer osrednji indeks SBI
TOP vztraja pri rekordno nizkih nivojih okrog 770 indeksnih točk. Vred-
nost delnice Nove KBM je bila včeraj na Ljubljanski borzi pri 55 tisoč evrov
prometa okoli 8,3 evra, v Varšavi pa v četrtek pri 8,70 evra.

Delniška knjiga pa razkriva, da so v zadnji dokapitalizacijiNLB po 116 evrov
za delnico, kar je celo malenkost nad knjigovodsko vrednostjo (nove
delnice Nove KBM so se ponujale po približno polovici knjigovodske
vrednosti delnice), ob državi in delno belgijski KBC med drugim sodelovale
tudi državne Dravske elektrarne Maribor, Geoplin, Termoelektrarna
Brestanica, Soške elektrarne pa tudi Savske elektrarne. Očitno ta podjetja
nimajo pomembnejšihinvesticij, kot je drag nakup trenutno slabo poslujo-
če NLB, ki je skorajda šokirala gospodarsko javnost, ko je pred dnevi
objavila, da je v letošnjem prvemčetrtletju na ravni skupine dosegla
dobiček - namreč 3,9 milijona evrov.Na borzno kotacijo NLB, ki bi pokazala
realno vrednost delnicenajvečje slovenske banke, pa še kar čakamo.
O uvrstitvi do 10 odstotkov lastnih delnic (trenutno jih imajo okrog 5,1
odstotka) na kakšno tujo borzo pa vse bolj razmišljajo tudi v novomeški
Krki, kjer bodo predlog o takšni možnosti uporabe lastnih delnic dali na
glasovanje delničarjemna julijski skupščini. Ker pa so imeli v letošnjem
prvem četrtletju dobre poslovne rezultate (glede na isto obdobje 5-odstotno
rast prihodkov in 2-odstof no čistega dobička, katerega rast je bila ob
upoštevanju manjših pozitivnihtečajnih razlik realno še precej višja) in ker
se špekulira o večdesetmilijonskemzaslužku ob kotaciji lastnih delnic, ki bi
bile najverjetneje prodane novim tujim investitorjem, je včeraj Krkina
delnica na Ljubljanski borzi ob prometu 1,71 milijona evrovpridobila 1,4
odstotka vrednosti in trgovanje končala pri 59,35 evra. Vodstvo družbe se
tako s predlogom letošnjih višjih dividend (1,40 evra bruto na delnico), z
dokupi lastnih delnic in vzporednokotacijo delnic v tujini več kot očitno
trudi preprečiti nadaljnji padec cene delnic Krke.


