
Lastnici Elektra Gorenjske, državni KAD in SOD, sta na sredini skupščini sklenili, da 1,3 milijona
evrov lanskega dobička namenijo dividendam in ne investicijam v distribucijsko omrežje.

Boštjan Bogataj

Kranj - Podjetje Elektro Go-
renjska je lani ustvarilo za
dobre štiri milijone evrov do-
bička, več kot polovico so že
namenili za investicije, delni-
čarji pa so včeraj odločili, da
od slabih dveh milijonov ev-
rov preostanka bilančnega
dobička namenijo 1,3 milijo-
na za dividende ali 0,07 evra
na delnico, skoraj 670 tisoč
evrov pa za rezerve. Uprava
družbe z Bojanom Luskov-
cem na čelu je predlagala, da
celotni bilančni dobiček na-
menijo investicijam v distri-
bucijsko omrežje. Lastniki so
tako upravi kot nadzornemu
svetu podelili razrešnico.

Na skupščini je sodelovalo
87 odstotkov kapitala, vendar
so bile odločitve sprejete po
željah države oziroma KAD-
a in SOD-a, ki imata 82-
odstotni delež Elektra Go-
renjske. Male delničarje sta
zmotili predvsem dve točki
dnevnega reda: zavarovanje
odškodninske odgovornosti

organov vodenja in nadzora
ter višje sejnine nadzornikov.

"Menim, da zakon o go-
spodarskih družbah zavaro-
vanja odgovornosti organov
vodenja in nadzora ne dovo-
ljuje, vendar so glas malih
delničarjev, z menoj se je
strinjalo tudi več drugih, pre-
slišali," je po skupščini pove-
dal Matija Kenda. Meni, da
bodo na ta račun služile le za-
varovalnice, Rajko Srankovič,
predsednik Društva malih
delničarjev, pa meni, da nad-

zorniki morajo odgovarjati
zgolj s svojim premoženjem.
"Večina nam je razložila, da
moramo biti z zavarovanjem
zadovoljni, saj se s tem vsi
lastniki izognemo potencial-
nim izgubam, nismo pa do-
bili podatka, koliko nas bo to
stalo," je razočaran Kenda.

V Elektru Gorenjski pojas-
njujejo, da gre le za dodatno
zavarovanje koristi in in-
teresov družbe, do katere je v
primeru škode upravičeno
podjetje Elektro Gorenjska.

"Zavarovanec je Elektro Go-
renjska, ki v primeru povzro-
čene škode s strani organov
vodenja in nadzora od zava-
rovalnice prejme povrnjeno
škodo. Regresni zahtevek
proti povzročiteljem škode
pa potem uveljavlja zavaro-
valnica," je pojasnil predsed-
nik uprave Bojan Luskovec.
Dodaja, da soglasje lastnikov
daje zgolj osnovo, da lahko
sklenejo tovrstno zavarova-
nje: "Na podlagi ponudb pa
se bomo odločili, ali bomo
takšno zavarovanje sklenili
aH ne."

Skupščina se je seznanila
tudi z novima predstavniko-
ma zaposlenih v nadzornem
svetu. Vojko Oman in Leo-
pold Zupan bosta nadzorni-
ka do avgusta 2015. Skupšči-
na pa ni sprejela višine sej-
nin nadzornikom, kot jih je
predlagal nadzorni svet. Na-
mesto 330 evrov bodo na
predlog AUKN nadzorniki
prejeli 275 evrov bruto na
sejo.
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