
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb, ki jo vodi
Dagmar Komar , je ha skupščini Gorenja glasovala
proti predlogu Kada, ki ga je zastopala - Uprava
Gorenja ne bo mogla kupovati ali prodajati lastnih
delnic niti sodelovati na borzah v tujini
Mira Zakošek

Velenje, 3. februarja - Na skupščini del-
ničarjev družbe Gorenje, ki se je je udele-
žilo 51,57 odstotka kapitala, so obravali
predlog o pooblastilu upravi za pridobiva-
nje in odsvajanje lastnih delnic. Predloga
niso izglasovali.

Uprava je predlagala , dajo delničarji po-
oblastijo, da bi lahko kupovala ali prodajala
svoje delnice Gorenja v višini 1 0 odstotkov
osnovnega kapitala družbe. Svoje delnice
bi lahko namenili tudi za zamenjavo za
manjšinske lastniške deleže v svojih od-
visnih družbah, za zamenjavo za lastni-
ške deleže v drugih podjetjih iz glavne
dejavnosti, pri čemer bi zamenjavo mo-
ral odobriti nadzorni svet, za odprodajo
strateškemu partnerju iz glavne dejav-
nosti ob ravno tako predhodni odobri-
tvi nadzornega sveta ali pa za uvrstitev
delnic na borze v tujini. Po vsakih dveh
odstotkih pridobljenih lastnih delnic bi
o nadaljevanju odkupovanja le-teh odlo-
čal nadzorni svet.

Pri razpravi pa se je močno zapletlo, saj je
država nastopila proti državi. Največji Go-
renjev delničar Kapitalska družba je bila za
ta predlog, predlagala je zgolj to, da predno-
stna pravica obstoječih delničarjev v prime-
ru odsvajanja lastnih delnic ne bi bila izklju-
čena. S takšnim predlogom sta se strrinjala
tako uprava kot nadzorni svet Gorenja. S
povsem drugačnim predlogom pa se je na
skupščini pojavila Agencija za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije z
Dagmar Komar na čelu, ki je glasovala v

imenu Kapitalske družbe proti omenjene-
mu predlogu, kije bil tako s 50,7-odstotno
večino navzočih na skupščini zavrnjen.

Predsedmkm uprave Gorenja Franjo Bo-
binac, kije bil nad odločitvijo presenečen in
razočaranje med drugim je dejal: »Uprava
in nadzorni svet sta ob podpori velike ve-
čine delničarjev, tudi največjega delničarja
JCapitalske družbe, predlagala sklep, ki šči-
ti interese družbe in s tem vseh delničarjev.
Prišlo je do kratkega stika med Agencijo za
upravljanje kapitalskih naložb in Kadom in
pravzaprav je danes država glasovala proti
državi, kar je absurd. Odločitev, ki je bila
sprejeta na današnji skupščini, ni v korist
Gorenja in njegovih delničarjev.« Bobi-
nac je tudi zanikal namige, da bi v naspro-

tnem primeru lahko prišlo do mendžerske-
ga odkupa.

Delničarji so na skupščini obravnavah
tudi točko o spremembi plačil članom nad-
zornega sveta in soglašali s predlogom upra-
ve in nadzornega sveta, skladno s katerim
bo Gorenje članom nadzornega sveta še
naprej plačevalo izobraževanje, ki je nuj-
no potrebno za opravljanje njihovega dela
in je v Gorenjevem interesu, ne bo pa jim
več plačevalo članarine v Združenju nad-
zornikov Slovenije, saj po mnenju uprave
in nadzornega sveta dajanje prednosti eni
stanovski organizaciji ni primerno.
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