
Država je dosegla svoje
- da, v Telekomu Slovenije
bo izredna revizija in ne,
družba ne bo odkupovala
lastnih deležev

JURE STOJAN
Delovanje dveh uprav v zadnjih petih
letih. Vsi nakupi in prodaje delnic in
poslovnih deležev. Vse na novo usta-
novljene hčerinske firme. Vsi opcijski
posli. Vsi nepremičninski in investicij-
ski posli, ki presegajo milijon evrov.
Pa vsi krediti, ki so jih podeljevali. Vse
to mora pod drobnogled revizorjev
iz hiše Deloitte, so včeraj na skupšči-
ni sklenili delničarji Telekoma. In pri
tem so bili zelo soglasni. Sklep je dobil
99,74-odstotno podporo (na skupšči-
no so sicer prišli predstavniki lastni-
kov 82 odstotkov delnic). Odločilni
pa so bili državni glasovi. Agencija za
upravljanje kapitalskih naložb (AUKN)
je predstavljala državno polovico Tele-
koma, glasovala pa je tudi v imenu Slo-
venske odškodninske družbe (Sod).
Slednja ima skupaj s Kapitalsko družbo
(Kad) petino delnic.Prav Sod in Kad pa
sta revizijo sploh predlagala.

Kaj želijo lastniki izvedeti? Ali so
bili posli Telekoma pod nekdanjim
predsednikom uprave BojanomDrem-
ljem in zdajšnjimMco Kranjčevičem
ekonomsko upravičeni, transparentni
in zavarovani. Pa tudi to, kako vpliva-

jo na Telekom z vidika izpostavljeno-
sti tveganjem. Bo pa ta široka revizija
že druga po vrsti, saj je nadzorni svet
družbe že lani prejel izsledke "foren-
zičnega" pregleda nakupov firm v
Makedoniji in slovenskega prevzema
spletne družbe Najdi.si. Revizorji so
ugotovilikopico nepravilnosti, nova
uprava pa je že sprožila prve pravne ko-
rake. Kranjčevič je včeraj delničarjem
celo povedal, da je Telekom v zvezi z
enim od omenjenihprevzemov že vlo-
žil odškodninsko tožbo. Proti komu in
za kolikšno vsoto, pa bo razkril šele,
ko bo tožba uspešno vročena toženim.
Prvi mož Telekoma sicer pričakuje, da
bo tokratna revizija tokrat zahtevala
vsaj pol leta dela.

Ne bo odkupov lastnih delnic
"Zaradi izgub in odpisov je treba odgo-
voriti na morebitne pomisleke glede
odgovornosti vodstev v preteklosti za
sprejete poslovne odločitve," je pred
glasovanjem na skupščini poudarila
Dagmar Komar, predsednica uprave
AUKN. Predsednik nadzornega sveta
Tomaž Berginc pa je delničarjempo-
vedal, da bi lahko bila revizija hitrej-
ša in cenejša, če bi Deloitte upošteval
izsledke že opravljenih revizij in fo-
renzičnih pregledov.Predvsem pa bi
se pri vsem tem ohranilo dobro ime
družbe.

Zato pa delničarji včeraj niso izgla-
sovali predloga šestine kapitala - NFD,
Kad, Perspektiva FT, NLB, Primorski
skladi in Zavarovalnica Triglav, da

bi Telekom pričel odkupovati lastne
delnice (način, kako bi podjetje svo-
jim lastnikom izplačalo denar). Toda
AUKN je bila temu nasprotno proti. "V
tem trenutku ne vidimo ne strateških
kot tudi ne jasnih ekonomskih razlo-
gov za oblikovanje sklada lastnih del-
nic. Pridružujemo se mnenju uprave
in nadzornega sveta, da bi s tako odlo-
čitvijo lahko prišlo do zmanjšanja kapi-
talske ustreznosti družbe, dodatnega
nenačrtovanega zadolževanja in nega-
tivnih vplivov na mednarodno boni-
teto družbe," je pojasnila Komarjeva.
"Telekom je eden večjih domačih izda-
jateljev vrednostnih papirjev na med-
narodnih trgih, tako da ohranjanje
njegove poslovnebonitete ni pomemb-
no samo za Telekom, temveč tudi za
stabilnost slovenskega poslovnega
okolja. Ukrep odkupa pa po našem
mnenju ne rešuje problema dolgoroč-
ne vrednosti delnic. Lahko omogoča
le hiter umik določenim vlagateljem,
sistemsko pa na vrednost delnice bist-
veno ne vpliva."

Ampak to ni prepričalo manjšin-
skih delničarjev. Andraž Grahek iz KD
Skladov je poudaril, da je Telekom že
za letos načrtoval za več kot 100 mili-
jonov evrov prostega denarnega toka.
"Mislimo, da je znotraj tega okvira več
kot dovolj prostora, da se družba raz-
dolžuje in mogoče razmišlja tudi o stra-
teških korakih naprej, saj vemo, da so
tudi delnice podjetja lahko valuta, s
katero družba plačuje ob morebitnih
prevzemih v prihodnosti."
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Delničarji so včeraj izglasovali široko revizijo Telekoma Slovenije, že drugo po vrsti. (Tit Košir)


