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Ljubljana - Potem ko predsedniku
uprave Heliosa Urošu Slavincu ni us-
pelo oblikovati večjega paketa delnic,
ki bi odvrnil morebitne prevzemnike,
je predsednika uprave NLB Boža Ja-
šoviča včeraj javno pozval, naj zaus-
tavi prodajne postopke, in predlagal,
da bi pri »izbiri najprimernejšega na-
čina in trenutka za prodajo sodelovala
tudi uprava«. Ker se bo vrednost He-
liosa v prihodnjih letih zvišala, bi na-
mreč po prepričanju Slavinca lastniki
s kasnejšo prodajo lahko iztržili tudi
višjo kupnino.

V prihodnjih letih se .bo opazneje
zvišal dobiček -isr poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA) in prihodki,
sinergijske učinke bi začeli kazati tudi
številni pretekli prevzemi, zvišale pa
naj bi se tudi marže iz poslovanja,
razloge za zaustavitev prodaje navaja
Slavinec. Čeprav nasprotovanje upra-
ve in sindikatov prodajnim postop-
kom brez dvoma ne bo koristilo, las-
tniki p6 naših informacijah ne na-
meravajo popustiti in ustaviti pro-
daje, saj jim tega ne dopušča njihov
finančni položaj. Poleg tega ne želijo
tvegati, da bi se Helios prodajal v
stečajni masi Zvona ena holdinga, saj
bi to po njihovih ocenah negativno
vplivalo tudi na višino kupnine (ban-
ke pri prodaji nastopajo kot zastavne
upnice Zvona ena holdinga). Bankirji

še poudarjajo, da bodo v prodajni
postopek vključili tudi upravo, vendar
mora biti najprej podpisan prodajni
sporazum.

Interes za nakup Heliosa so v za-
dnjih mesecih že izrazili tudi nekateri
investitorji, ki so si Helios ogledovali
tudi v preteklosti. »Ne morem se stri-
njati z ocenami, da trenutek za pro-
dajo ni pravi, saj na to kaže tudi za-
dnje zanimanje ameriške korporacije
PPG. Pri PPG Slavinec ne more trditi,
da bi šlo za sovražen prevzem, saj ima
Helios z njim v Nemčiji že več let tudi
skupno podjetje,« je poudaril pred-
sednik društva malih delničarjev
MDS Rajko Stankovič. Poleg PPG
(drugi največji svetovni premaznik) in
več skladov tveganega kapitala naj bi
se za nakup Heliosa po nekaterih in-
formacijah zanimal tudi deveti naj-
večji svetovni premaznik, japonski
Kansai Paint, ki bi z nakupom Heliosa
uspel prodreti tudi na ruski trg ter v
srednjo in vzhodno Evropo.

Kot je znano, so večji lastniki minuli
teden že poenotili stališča glede pro-
daje Heliosa, večina pa jih je že pris-
topila tudi k prodajnemu sporazumu.
Po naših informacijah je vprodajnem
konzorciju trenutno že blizu 70 od-
stotkov Heliosa, k prodaji pa med
večjimi lastniki (poleg menedžerske
družbe Heldom) ni želela pristopiti le
dunajska Unicredit bank Austria. Med
podpisniki prodajnega sporazuma za

Predsednik uprave Heliosa Uroš
Slavinec je včeraj konzorcij
prodajalcev večinskega deleža v
Heliosu tudi javno pozval, naj prodajo
ustavijo in počakajo do primernejšega
trenutka.
zdaj ni še niti družbe za upravljanje
NFD (ta upravlja z vzajemnim skla-
dom NFD 1 delniški, ki ima v lasti pet
odstotkov Heliosa). Najverjetneje je
razlog v tem, da vzajemni skladi ne
smejo kriti stroškov prodajnega po-
stopka, zaradi česar naj bi nekatere
preostale družbe za upravljanje te
stroške že prevzele na svoje breme.


