
Preiskava spornih menedžerskih odkupov

Direktor ATVP Damjan Žugelj: Centralna banka ni opravila svoje naloge;
še do danes ni nihče odgovarjal za to -Prevzemna zakonodaja je dobra
Ljubljana

- Iskati odgovornost za sporne menedžerske odkupe v politiki ali prevzemni zakonodaji se zdi odveč,
je na zaslišanju parlamentarne komisije, ki preiskuje politično odgovornost pri spornih menedžerskih prevzemih,
dejal direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) Damjan Žugelj. Po njegovem mnenju naloge niso opra-
vili regulatorji, predvsem ATVP in Banka Slovenije (BS): »Centralna banka ni opravila svoje naloge. Še do danes ni
nihče odgovarjal za to. A želim si, da bi, tudi če se odgovornost išče v naši agenciji,«

Žugelj, ki je direktor ATVP postal
i. aprila 2008, je pojasnil, da je ta
agencija prvi resen postopek začela
in dokončala v letu njegovega ime-
novanja. »To vzbuja skrb. Agencija je
bila premalo drzna, postopkov pa je
bilo premalo,« je menil. Dodal je, da
je agencija pod njegovim vodstvom
posredovala ovadbe, izrekala globe
ter vsak dan sodelovala s policijo in
tožilstvom.

Obregnil se je tudi ob centralno
banko: »Taje imela vse vzvode, da bi
ukrepala. Ce menedžerji ne bi imeli
tako velikega dostopa do kreditov,
se takšni menedžerski prevzemi ne
bi mogli izpeljati.« Kot je pojasnil, bi
lahko BS od bank, ki so dajale velike
kredite brez ustreznih zavarovanj,
zahtevala dvig kapitalske ustrezno-
sti. Če bi to storili večkrat, bi se poja-
vilo vprašanje, zakaj je treba banke
pogosto dokapitalizirati, in takšnih
kreditov ne bi več dajale.

Na vprašanje Melite Župevc
(SD), kaj pomeni, da je bilo največ
menedžerskih odkupov v času Jan-
ševe vlade, je Žugelj odgovoril: »Z

menedžerskimi prevzemi ni nič
narobe. Narobe je, da je pohlep
predsednikov uprav prevladal nad
njihovim poslanstvom. Zameriti
jim je, da se niso ukvarjali z osnov-
no dejavnostjo, ampak so bile vse
aktivnosti usmerjene v menedžer-
ske prevzeme.« Do letos je bilo si-
cer izpeljanih 300 menedžerskih
prevzemov, veliko od teh pa je bilo
zakonitih, je še poudaril.

Tudi Marijan Kocbek z maribor-
ske pravne fakultete je menil, da
prevzemna zakonodaja omogoča
nepravilnosti: »Ves čas imamo mo-

derno prevzemno zakonodajo. Ne-
katere naše rešitve so uporabili tudi
v drugih državah.« Nepravilnosti po
njegovih besedah omogoča financi-
ranje prevzemov, kar ureja bančna
zakonodaja. Tudi rektor Univerze
na Primorskem Rado Bohinc, ki
je zavrnil navedbe, da bi sodeloval
pri pripravi prevzemne zakonoda-
je, in Dušan Pšeničnik, ta je vodil
delovno skupino za spremembe te
zakonodaje, sta se strinjala, da ima
Slovenija sodoben in evropsko pri-
merljiv zakon o prevzemih.
Nejc Gole

Guverner BS od ATVP zahteval poslušnost?
Damjan Žugelj je omenil negativno izkušnjo z guvernerjem BS Markom
Kranjcem. Dejal je, da mu je ta poleti poslal pismo, s katerim je
»guverner centralne banke pritiskal, naj delamo po navodilih centralne
banke«. Kot je pojasnil, seje pismo nanašalo na tekoče primere, v
katerih je ATVP bankam vzel glasovalne pravice. Spomnimo, da je
agencija septembra letos odvzela glasovalne pravice NLB, Banki Celje,
Abanki Vipa, NKBM, Banki Koper in Gorenjski banki v Mercatorju
zaradi usklajenega delovanja pri lanski zaplembi delnic največjega
slovenskega trgovca in kršitve zakona o prevzemih.
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