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Ljubljana - Od nedelje Savina uprava
pod vodstvom Janeza Bohoriča v
pokoju lastne delnice kupuje brez
soglasja delničarjev, med katerimi
sta največja paradržavna sklada, ki
obvladujeta tretjino Savinega lastniš-
tva.

Čeprav se je 15-mesečno soglasje
delničarjev za nakup do dveh od-
stotkov lastnih delnic izteklo konec
minulega tedna, to uprave Save ne
bo ustavilo pri nakupu lastnih del-
nic. Kot so nam namreč sporočili iz
Save, nameravajo lastne delnice ku-
povati še naprej, pri tem pa se
izgovarjajo na 247. člen zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Po
tem lahko namreč v Savi lastne
delnice kupujejo tudi brez soglasja
delničarjev, a le če bodo lastne del-

nice ponudili v odkup delavcem
družbe ali družbi, povezani s Savo.
Po ZGD-1 bo morala Sava zapo-
slenim sicer lastne delnice ponuditi
v letu dni po njihovi pridobitvi. Pri
tem omenimo, da ima matična
družba Sava po zadnjih podatkih
vsega 63 zaposlenih.

Odločitve Savine uprave, da še
naprej kupuje lastne delnice tudi po
preteku pooblastila, v največji las-
tnici Save, Kapitalski družbi, včeraj
niso komentirali. Zaradi številnih ne-
jasnosti pri poslovanju Save, poslov z
Merfinom in Merkurjem, posojil
NFD Holdingu, nakupov delnic NFD
Holdinga in Maksime Invest pa naj bi
državni lastniki Save že preučevali
možnosti sklica izredne skupščine,
na kateri bi delničarji odločali o
posebni reviziji poslov Save. Ali in
kdaj bo izredna skupščina, za zdaj še
ni znano. Prav tako je vprašanje, ali
bi bili Kapitalska in Slovenska od-

škodninska družba pri svojih zah-
tevah sploh uspešni. Doslej je na-
mreč tabor lastnikov blizu Bohoriča
vedno preglasoval paradržavna skla-
da, ki imata v lasti slabih 30 od-
stotkov Save. Tudi če bi se držav-
nemu taboru pridružil še Merkur (ta
se je na zadnji skupščini vzdržal
glasovanja o razrešnici upravi Save),
bi posebna revizija le stežka dobila
zadostno podporo delničarjev.

Na vprašanje, ali bodo zahtevali
sklic izredne skupščine v Kapitalski
in Slovenski odškodninski družbi,
niso jasno odgovorili.»Slovenska od-
škodninska družba kot skrben las-
tnik pozorno spremlja vsa dogajanja
v zvezi z družbo Sava,« so nam
sporočili iz Soda in dodali, da se
bodo o konkretnih ukrepih odločili
šele po natančni preučitvi vseh pri-
dobljenih dejstev.

Nakupi lastnih delnic
poganjajo Savino delnico v višave
Sava ima po zadnjih podatkih v lasti že 0,4 odstotka lastnih delnic, od srede
avgusta pa jih je kupila že za več kot 0,8 milijona evrov. V zadnjih dneh je sicer
Sava edini večji kupec delnic, njen delež v prometu pa že več dni presega 80
odstotkov. Tako ne preseneča, da se je vrednost Savine delnice od srede
avgusta, ko je uprava Save napovedala začetek nakupov lastnih delnic, zvišala
že za več kot dvajset odstotkov. Kot pojasnjujejo poznavalci razmer, je na rast
delnice Save vplivala tudi odločitev njene uprave, da lastne delnice kupujejo
kar prek štirih borznih članov (Hypo Alpe-Adria-Bank, GBD, PFCI in llirika), ki si
tako celo konkurirajo pri nakupih in posledično zvišujejo ceno Savine delnice.


