
Ljubljana - Ljubljanska borza bo
kmalu bogatejša za novo borzno
članico: to je največja slovenska
nebančna finančna skupina Alta, ki
bo 6. junija začela trgovati na njej.
Vstop v borzno kotacijo v času veli-
kega mrtvila na borzi zastavlja tudi
vprašanje, ali v Alti razmišljajo o
morebitnem vnovičnem povezova-
nju (Alta je nastala leta 2010, z zdru-
žitvijo dejavnosti družb Medvešek
Pušnik, Publikum in Poteza), kar je
včeraj posredno potrdil tudi izvršni
direktor skupine Aleš Skerlak. »Z
vstopom v borzno kotacijo želimo
doseči več ciljev; eden teh je tudi
zaščita manjšinskih delničarjev z
vidika zakona o prevzemih, saj kon-
solidacije v domači borzni industriji
najverjetneje še ni konec,« je pou-

daril sogovornik. Največji lastnik
skupine Alta je Publikum Holding
Zvoneta Taljata in Deana Čendaka
(Publikum obvladuje 50 odstotkov
plus eno delnico), preostanek pa je
v rokah nekdanjih lastnikov borzno-
posredniške družbe Medvešek Pu-
šnik. V skupini Alta trenutno upra-
vljajo več kot 230 milijonov evrov
sredstev, v prvem četrtletju 2011
so jih v vzajemnih skladih zvišali za
6,5 odstotka, na Ljubljanski borzi
vrednostnih papirjev pa je skupi-
na opravila več kot 26 odstotkov
vseh poslov in s tem zasedla prvo
mesto po vrednosti opravljenega
skupnega prometa. »Kljub zaplete-
ni gospodarski situaciji in zahtevni
konsolidaciji poslovanja, ki smo jo
skozi postopek združevanja izvedli

v preteklem obdobju, je za skupi-
no Alta poslovno leto 2010, ki smo
ga v prvem četrtletju letošnjega
leta nadgradili, uspešno, podoben
trend pa beležimo tudi v drugem
četrtletju. Z uvrstitvijo delnic na
Ljubljansko borzo smo uspeli ure-
sničiti enega temeljnih združitvenih
ciljev, na kar smo izjemno pono-
sni. Prepričani smo, da vstop Alta
Skupine v organizirano trgovanje
prinaša veliko pozitivnih koristi na-
šim deležnikom. Za družbe na borzi
veljajo najvišji kriteriji preglednosti
poslovanja in enakopravne obrav-
nave deležnikov, prav tako pa se

s tem korakom odpirajo temelji in
nove razvojne priložnosti za krepi-
tev položaja skupine Alta na trgu,«
je včeraj poudaril Aleš Skerlak. V. T.


