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Triglav Naložbe, ki je imel
lani 5,8 milijona evrov
izgube, bo dobil 17 milijonov
evrov vredno denarno
injekcijo in delež v Geoplinu.
V zameno za to pa bo avstrij-
ski družbi Wietersdorfer
Finanz prodal svoj delež v
Intercementu.

Posel so včeraj na skupščini
potrdili lastniki Triglava Na-
ložb, torej večinsko državna
Zavarovalnica Triglav, ki ima
92,5 odstotka TriglavaNaložb.
Avstrijci imajo v Intercemen-
tu, ki je tudi lastnik Salonita
Anhovo, skoraj 75-odstotni
delež, preostanek ima Triglav
Naložbe. Tabo prav prek Salo-
nitove družbe, ki je zdaj delno
inposrednopreklntercementa
tudi v njihovem solastništvu,
dobil delež v Geoplinu.

Avstrijci imajo zdaj za na-
kup deleža v Intercementu dve

možnosti:
► Triglavu Naložbam plačajo

17 milijonov evrov in Salonit
Anhovo nanj prenese delež v
Salnalu, družbi za upravljanje
nepremičnininkapitalskena-
ložbe. Salnal ima namreč 6,8
odstotka Geoplina in podje-
tje Sianal, ki ima še dodatnih
0,71 odstotkaGeoplina.Delež

v Salnalu je ovrednoten na 20
milijonov evrov.

► Triglavu Naložbam plačajo
17,4 milijona evrov (od tega
polovico čez leto dni po izvedbi
posla) ter nanj prenesejo Sal-
naL Plačilo drugegaobrokaku-
pnine je zavarovanoz zastavno
pravico na 15-odstotnem de-
ležu v Intercementu.

Lastniki so kot napovedano
tudi potrdili iztisnitev malih
delničarjev.Mali delničarji - teh
je več kot 32 tisoč - skupn 7,5
odstotka ali nekaj manj kot 2,5
milijona delnicTriglava Naložb.
Po tečaju1,58 evra to pomeni,da
bo zavarovalnica za vse plačala

3,9 milijona evrov.Skupščina je
tudi podelila razrešnico upravi,
M jo vodi Stojan Nikolič, ter
nadzornikom.

»Na skupščini so bili zaradi
spornegaupravljanjapremože-
nja države dani nasprotni pre-
dlogi,« pa je dejal mali delničar
Jože Kralj, kije tudi napovedal
izpodbojno tožbo. Nikolič in
Kralj sta že »stara znanca« iz
Elana,kjer Nikolič vodi nadzor-
ni svet, Kralj pa je bil prokurist

pri Skimarju (pozneje preime-
novan v Elan Skupino). Zaradi
domnevnih nepravilnosti je bil
po informacijah medijevovaden
Kralj (www.finance.si/272991).
Na vprašanje, ali je Kralj koga
ovadil, pa je odgovoril, da jih je
bilo v zadevi Elan ovadenih mno-
go, tudiNikolič. •
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► Triglav je v prvih treh letošnjih mesecih obračunal 205,1 milijona
evrov kosmate zavarovalne in sozavarovalne premije ali tri odstotke
manj kot v istem času lani. Zaradi gospodarske krize je bilo manj pov-
praševanja po življenjskih in nezgodnih zavarovanjih. So pa v Triglavu
povečali dobiček - pred obdavčitvijo je v prvem trimesečju znašal 18,6
milijona evrov (12,8 milijona je bilo čistega dobička) ali 26 odstotkov
več kot v istem času lani. Zavarovalnica še tudi nima novega dela-
vskega direktorja, ki bi v upravi zamenjal vladimirja Miša Ceplaka, ki je
nameraval položaj zapustiti 1. junija. Zato so nadzorniki včeraj Čeplaku
podaljšali mandat do dne, ko bodo dobili novega člana delavskega di-
rektorja, a najdlje do 30. septembra.


