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Ljubljana - Odločitev, ali bodo državni
lastniki lahko glasovali na četrtkovi
skupščini Petrola, je v rokah vrhov-
nega sodišča. Nanj so namreč poslali
zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki
bi jim omogočila glasovanje na skup-
ščini, sodišču pa predlagali, da o zah-
tevi odloči prednostno.

Za zdaj še ni mogoče napovedati,
kako bo odločilo vrhovno sodišče. Bo
pa ta odločitev nakazala tudi potek
skupščine Abanke prihodnji četrtek,
kjer je Agencija za trg vrednostnih
papirjev (ATVP) državnim lastnikom
zaradi kršitve zakona o prevzemih
prav tako odvzela glasovalne pravice.
»Vrhovno sodišče lahko glede na ob-
javljeno avtentično razlago tožbam
ugodi in odločbo ATVP odpravi, v
primeru, da bi samo vložilo zahtevo
za presojo ustavnosti 63. in 75. člena
zakona o prevzemih, pa lahko po-

stopek tudi prekine,« so bili včeraj
kratki na ATVP

Spomnimo, da je direktor ATVP
Damjan Žugelj v začetku leta zaradi
suma kršitve prevzemne zakonodaje
uvedel postopek proti državnim las-
tnikom devetih borznih družb. Po-
slanci so nato v začetku maja sprejeli
avtentično razlago zakona o prev-
zemih, po kateri skupini povezanih
oseb, ki so ob sprejemu prevzemne
zakonodaje avgusta 2006 presegale
prevzemni prag, prevzema ni treba
objaviti, če najprej kupijo delnice in
jih nato prodajo ter tako svoje las-
tništvo uskladijo z začetnim stanjem.
To razlago bi morala zdaj ATVP upo-
števati pri vseh nedokončanih po-
stopkih, kar pomeni, da bi moral Žu-
gelj ustaviti postopke proti državnim
lastnikom Zavarovalnice Triglav, Kr-
ke, Pozavarovalnice Sava, Aerodroma
Ljubljana, Save, Telekoma Slovenije
in Nove KBM ter državi vrniti gla-

sovalne pravice v Abanki Vipi m Pe-
trolu. Toda Žugelj je že napovedal, da
postopkov ne bo ustavil, sprožiti pa
namerava tudi ustavni spor.

Če državni lastniki ne bodo smeli
glasovati na skupščini Petrola, bodo
imeli prevladujoč vpliv na skupščini
predvsem banke, družbe belokranj-
skega poslovneža Darija Južne in Is-
trabenz. V primeru Abanke bi tabor
lastnikov okoli Save obvladoval okoli
80 odstotkov glasov, kar je dovolj celo
za statutarne spremembe, predčasni
odpoklic nadzornikov... Največje po-
sledice odvzetih glasovalnih pravic
na obeh skupščinah bi tako utrpele
Zavarovalnica Triglav, Kapitalska
družba in Slovenska odškodninska
družba, čepravnobena od omenjenih
družb vse od uveljavitve zakona o
prevzemih ni kupila niti ene delnice
Abanke oziroma Petrola oziroma ni
kršila prevzemne zakonodaje.
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