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Ljubljana - Nadzorni svet Gen Ener-
gije, lastnice slovenske polovice je-
drske elektrarne Krško (JEK), je na
zadnji seji upravi družbe izdal soglasje
za nakup lastniških deležev od manj-
šinskih družbenikov Savskih elek-
trarn.

Te bodo tako v kratkem prešle v
izključno last Gen Energije. »Že dve
leti smo si prizadevali postati edini
lastnik Savskih elektrarn. S tem jih
bomo dolgoročno usposobili za so-
delovanje pri investicijah v Sloveniji,«
je včeraj za Dnevnik povedal direktor
Gen Energije Martin Novšak (na fo-
tografiji). Pri tem sicer ostaja odprto
vprašanje, zakaj Savske elektrarne in-
vesticij v načrtovane projekte, na pri-
mer v verigo HE na spodnji Savi, ne
morejo izvajati že zdaj, ko ima Gen
Energija v lasti več kot 85 odstotkov
družbe. »Gre tudi za povečanje in-
vesticijskega potenciala Skupine Gen
Energija zaradi davčne optimizacije,«
je še opozoril Novšak.

Prvi mož Gen Energije sicer ni želel
razkriti, koliko bo družba, ki je lansko
leto ustvarila 32 milijonov evrov do-
bička, porabila za odkupe deležev. Po-
jasnil je le, da je dogovorjena cena
krepko nižja od knjigovodske. Ta po
naših podatkih za 15-odstotni delež
Savskih elektrarn, ki ga bo kupila Gen
Energija, znaša dobrih 15 milijonov
evrov. Dogovorjeno prodajno ceno je
kot »poslovno skrivnost« označil tudi
predsednik nadzornega sveta Gen
Energije Danijel Levičar.

Pri tem velja opozoriti, da bo dr-
žavna Gen Energija z odkupom tržno
nezanimivih manjšinskim deležev iz
lastništva »odklenila« finančne druž-
be in holdinge, pri čemer so mnogi
med njimi v težavah. Seznam malih
družbenikov Savskih elektrarn je tako
rekoč leksikon slovenske privatizacije.
Med njimi ima največji, 3,6-odstotni
delež KD Kapital Matjaža Gantarja, ki

je sicer zastavljen pri Hypo Alpe Adria
Bank. Preostali lastniki Gen Energije
so še Vipa Holding, družba Re Finan-
ce, Aktiva Naložbe Darka Horvata,
DZS, eno od ciprskih podjetij iz kroga
Igorja Laha, Modra Linija Holding,
Vizija Holding Ena, ki je v lasti Darija
Južne, državni Kad in podjetje Agro-
com. To je pred kratkim 1,7 odstotka
Savskih elektrarn kupilo od Perutnine
Ptuj, ki je delež zasegla Centru Na-
ložbam, in za to odštelo 1,1 milijona
evrov. Spomniti še velja, da je bilo
izplačevanje manjšinskih lastnikov v
domači energetiki v minulih letih tudi
del širših politično-kapitalskih iger.

»Odločno zanikam, da je namen
odkupa reševanje kogar koli iz težav.
Res pa je, da je bila napaka narejena v
času privatizacije, ko se je te lastnike
prepustilo v elektroenergetiko,« je po-
misleke komentiral Novšak in dodal:
»Deleže bomo kupili po res ugodni
ceni. Sreča je, da smo se o njej do-
govorili še pred porastom cen elek-
trične energije na svetovnih trgih za-
radi dogajanj na Japonskem, saj bi
apetiti prodajalcev lahko zrasli.«

Ključno vprašanje je, ali bo Gen
Energija na račun odkupa morebiti
opustila nekatera od načrtovanih vla-
ganj. Prav ta so bila pred meseci eden
od argumentov, ki so jih v Posavju
navajali pri nasprotovanju pripojitvi
Gen Energije k Holdingu slovenske
elektrarne (HSE). Novšak je včeraj to
možnost zavrnil in poudaril, da »od-
kup nikakor ne bo vplival na načr-
tovane investicije«.
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