
Dve najboljši poti združujejo v eno smer - Že letos 5,5-milijonski
sinergijski učinek, ki bo do leta 2015 narasel na 42,8 milijona evrov
Ljubljana - Lastniki štirih petin delnic Telekoma Slovenije so na včerajšnji delničarski skupščini z 99,98 odstotka
potrdili združitev Telekoma Slovenije in Mobitela, ki poteka pod gesloma Združimo najboljše! in Dve poti v eno
smer. Predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčevič je delničarjem pojasnil, da v zadnjih letih ni operater-
ja, ki ne bi čutil pritiska na dobiček in tržni delež ter posledično potrebe po konvergenci. Združitev so nadzorniki,
ki so ves čas pozorno spremljali priprave, po besedah njihovega predsednika Tomaža Berginca podprli enoglasno
in odločno.

Prenova poslovanja se je začela že
i. aprila letos z zlitjem družb Planet
9 in Najdi.si v nov Najdi, nadaljevala
pa se bo i. julija z zlitjem Telekoma
Slovenije in Mobitela. Sinergijske
učinke naj bi že letos občutili v višini
5,5 milijona evrov, prihodnje leto naj
bi številka dosegla 19 milijonov, leta
2013 nato 33,5 milijona, leto pozneje
41,7 in v letu 2015 že 42,8 milijona
evrov. A projekt je kljub obsežnosti
le del strateškega načrta, katerega
vizija je vodilno mesto Telekoma
Slovenije v celovitih komunikacijah.
Dosedanje aktivnosti se že poznajo
na četrtletnih številkah, ki kažejo
na obrat v poslovanju. Sicer pa je v
družbi veliko energije in po besedah

Ivice Kranjčevica komaj čakajo, da
bodo začeli.

V Telekomu se je združitvena pot
začela tlakovati že v letih 2007 in
2008, zakaj se niso združili, pa nima
smisla razpravljati. V zadnjem letu
je bil pripravljen elaborat o združi-
tvi oziroma prenovi poslovanja -
Kristjan Verbič iz Vseslovenskega
združenja malih delničarjev je dejal,
da ne nasprotujejo pripojitvi, a da se
malim delničarjem postavlja vrsta
vprašanj o tej pomembni združitvi- ki pa ga zaradi vsebovanih obču-
tljivih informacij ne morejo razkriti.
Kranjčevič je celo prepričan, da se
tekmeci celo bolj posvečajo združi-
tvi kot Telekom.

Po opozorilu predsednika Dru-

štva Mali delničarji - Skupaj smo
močnejši Rajka Stankoviča, da se
slišijo pripombe o prevladi enega
ali drugega dela združene družbe,
je Ivica Kranjčevič priznal, da tudi
sam sliši pripombe o »_e-ekumiz,a-
ciji« in »mobitelizaciji« skupine.
Ker je bil v službi tako v podjetju
PTT kot tudi v Telekomu in Mobi-
telu, dobro pozna miselnost v obeh
družbah, zato je prepričan, da se
iz prevlade dela prevelika farna. V
obeh družbah so enako pridni, pa-
metni in delovni. Ker so vodstveni
položaji v združeni družbi razdelje-
ni po sposobnostih in se je izkazalo,
da je to delitev pol na pol, je to oči-
tno dobra rešitev. Aleš Stergar

Ivica Kranjčevič, Tomaž Berginc in Stojan Zdolšek, ki je vodil skupščino delničarjev Telekoma Slovenije.

Logo - Spremenjena tipologija in
barva napisa, posodobljen škrjanček.


