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Naša največja zavarovalnica je pred
več kot mesecem dni objavila pre-
vzemno ponudbo za podjetje Slo-
venijales, d. d. po ceni 112,60 evra
za delnico in s pragom uspešnosti
ponudbe 90 odstotkov. Zavaro-
valnica Triglav je bila že lastnik
dobrih 60 odstotkov podjetja Slo-
venijales in je želela s tem mane-
vrom svoj delež povečati vsaj na
90 odstotkov. Ponudbo, ki se je
iztekla 27. junija 2011, je sprejelo
13,62 odstotka delničarjev, kar pa
ni zadostilo pogoju prevzemnega
praga, s čimer je bila ponudba za
prevzem neuspešna. Glavni razlog
za neuspeh je bil negativen odziv
državnih Kapitalske družbe' in Slo-
venske odškodninske družbe, ki
skupaj obvladujeta več kot 20-od-
stotni delež v podjetju. Kot razlog
za nesprejetje ponudbe so navedli
prenizko prevzemno ceno, čeprav
je ta pred objavo prevzema na Lju-
bljanski borzi znašala kar nekajkrat
manj. Trdijo, da bi ponujena cena
po njihovih izračunih morala zna-
šati okoli 180 evrov. Delnica Slove-
nijalesa je na Ljubljanski borzi v pe-
tih letih dosegla najvišjo vrednost
147,9 evra, medtem ko je knjigo-
vodska vrednost 31. decembra lani
znašala 104,22 evra. Povpraševanje
po delnici Slovenijalesa je po ob-
javi izida prevzemne ponudbe str-
moglavilo na 15 evrov, kjer za zdaj

še ni bilo sklenjenega posla. Kako
se bo Zavarovalnica Triglav odzva-
la na rezultat ponudbe, bo poka-
zal čas, kaže pa, da si bodo manjši
delničarji, ki so sprejeli ponudbo,
zaradi nepričakovane odločitve
KAD-a in SOD-a in zato neuspeha
ponudbe lahko privoščili le hladno
pivo, in ne kakšnega namakanja ali
poležavanja na morju.
Sicer pa je dogajanje na Ljubljan-
ski borzi prejšnji teden minilo v
znamenju nizkega prometa in
znižanja vrednosti osrednjega
borznega indeksa. Temu trendu
je sledil tudi Telekom, ki je ure-
sničil sklep skupščine in uspešno
pripojil družbo Mobitel, d. d. Kljub
pričakovanju sinergijskih učinkov,

ki se napovedujejo v višini 150 mi-
lijonov evrov v naslednjih petih
letih, se je cena delnice znižala na
71 evrov, delničarji pa za zdaj ne
zaupajo napovedim in čakajo, da
se omenjeni učinki s papirja pre-
lijejo v bilance. Negativno se je
trgovalo tudi z delnicami Merca-
torja. Kljub temu, da v zraku visi
nova prodajna zgodba večinskega
paketa delnic, kar bi lahko prive-
dlo do konsolidacije lastništva s
prevzemom, je cena padla za več
kot štiri odstotke. Tega ni uspela
obrniti niti informacija o prodaji
100-odstotnega lastniškega dele-
ža v družbi Eta, d. d., kije bila v la-
sti trgovca. Pogodbo o prodaji so
podpisali že pred časom, veljavna
pa je postala prejšnji teden, ker
so pogodbeni partnerji izpolnili
vse pogoje iz pogodbe. Negativne
pritiske pa je mogoče opazovati
tudi pri delnicah Nove KBM, na
kar vplivajo tudi nesoglasja med
upravo Nove Kreditne banke Ma-
ribor in AUKN. AUKN je predlagal
dopolnitev dnevnega reda skup-
ščine, ker predlagajo odpokiic
dveh nadzornikov in imenovanje
novih ter imenovanje posebnega
revizorja zaradi preveritve vodenja
posameznih poslov družbe. Preje-
li so tudi nasprotni predlog MDS
(Mali delničarji - skupaj smo moč-
nejši) k predlogu sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2010.
Predlagajo, da se bilančni dobiček
za leto 2010 v celoti uporabi za
druge rezerve iz dobička.
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