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Ljubljana - Načrt ministra za finance
Franca Križaniča, da bi pred javnostjo
zaprl delniške knjige, ki smo ga včeraj
razkrili v Dnevniku, je naletel na val
neodobravanjamed številnimi gospo-
darstveniki, investitorji, ekonomisti in
celo med vodstvi največjih slovenskih
borznih družb.

»Zaprtje delniških knjig bi škodilo
transparentnosti trga kapitala in ko-
ristilo tistim posameznikom, ki želijo iz
različnih razlogov prikriti svoje lastniš-
tvo. Tisti, ki so pripravljali spremembo
zakona, se očitno, ali ne zavedajo po-
sledic ali pa so v ozadju skriti interesi,«
je ocenil nekdanji minister za gospo-
darstvo in profesor na ljubljanski eko-
nomski fakulteti Matej Lahovnik.

Križaničevpredlog za zapiranje del-
niških knjig je kot nesprejemljivega oz-
načilo tudi Združenje novinarjev in
publicistov, ki je vlado in državni zbor
pozvalo, da predlog zavrne. »Javnost je
ravno zaradi odprtih delniških knjig po
zaslugi novinarjev v zadnjih letih iz-
vedela za številne mahinacije z del-
nicami, za delniška parkirišča in taj-
kunizacijo nekaterih največjih sloven-

skih podjetij,« so sporočili iz združenja,
kjer ocenjujejo, da bi zapiranje del-
niških knjig koristilo »tistim, ki želijo še
naprej netransparentno koncentrirati
kapital in skrivati lastništvo svojih del-
nic pred javnostjo«.

Podobno mnenje ima je tudi Lahov-
nik, ki sicer upa, da je šlo pri pripravi
zakona le še za eno izmed nesmiselnih
potez ministrstva za finance, saj je pre-
dlog v nasprotju z zavezami vlade za
čim večjo transparentnost. »Pričaku-
jem, da bo vlada ta zakon ustavila, če
bo predlog zakona uspel priti skozi
vladno proceduro, pa se je treba vpra-
šati, ali je vlada padla pod vpliv do-
ločenih omrežij, ki si želijo skriti po-
datke o lastništvu,« je dodal. »Ne vidim
razloga, zakaj bi zaprli delniške knjige,
zlasti ker so podatki o lastništvu javno
dostopni pri vseh družbah z omejeno
odgovornostjo,« je do predloga kriti-
čen tudi odvetnik in donedavni di-
rektor Urada za varstvo konkurence
Jani Soršak, ki opozarja, da Slovenija
ni edina država, ki bi imela javno raz-
krite delniške knjige. »Kot največja slo-
venska delniška družba (po številu del-
ničarjev, op.p.) ocenjujemo, da je ob-
stoječ sistem, ki ne omejuje vpogleda v
delniške knjige, dober, saj omogoča

Žugelj se pridružuje Križaniču
Med podporniki zapiranja delniških knjig pred javnostjo je zanimivo
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je v zadnjih letih številne
nadzorne postopke izpeljala prav po razkritju delniških manipulacij v
medijih. Kljub temu na ATVP pod vodstvom Damjana Žuglja pravijo, da
lahko prav »javni dostop do podatkov iz centralnega registra pomeni
nepotrebno in nepooblaščeno razkrivanje podatkov o fizičnih in pravnih
osebah«. Po ocenah ATVP je delniška knjiga celo izgubila pomen, saj da
imajo lahko nekateri posamezniki svoje deleže shranjene na fiduciarnih
računih. Vsekakor pa je zaprtje delniških knjig tudi v ekonomskem interesu
KDD. Kot smo razkrili včeraj, v predlogu za spremembo zakona sploh še ni
določeno, koliko bi moral posamezni delničar plačati za izpis iz delniške
knjige, saj bi ceno naknadno lahko v svojem pravilniku določil kar KDD.

visoko stopnjo transparentnosti,« se
strinja tudi član uprave Nove KBM An-
drej Plos, za ohranitev javnih delniških
knjig pa se zavzema tudi društvo malih
delničarjev MDS.

Kot pojasnjuje Sašo Polanec z lju-
bljanske ekonomske fakultete, pa je
predpogoj za tržno učinkovitost, da
cene delnic odražajo čim večji obseg
informacij. »S skrivanjem lastništva se
te informacije zmanjšujejo in posle-
dično omogočajo povečanje zaslužka
bolj informiranim agentom in manj-
šega manj informiranim,« dodaja Po-
lanec, a obenem priznava, da lastniš-
tvo že zdaj ni v celoti razkrito, »saj
številni agenti v Sloveniji uporabljajo
davčne oaze, ki omogočajo skrivanje
lastništva«. To je po ocenah Sorska ve-
liko večji problem kot sama javnost
delniških knjig. »V preteklosti so ne-
kateri, ki so želeli skriti svoje lastništvo,
v davčnih oazah ustanovili družbe in
na te prenesli svoje naložbe ter tako
zakrili dejansko lastništvo,« opozarja
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»Tisti, ki so na ministrstvu za finance pripravljali zakon, ki
bi omejil vpogled v delniške knjige, se bodisi ne zavedajo
posledic bodisi so v ozadju drugačni interesi,« pravi
nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik, ki meni,
da bi zakon koristil predvsem nekaterim omrežjem, ki želijo
skriti podatke.

»S skrivanjem lastništva se informacije zmanjšujejo in
posledično omogočajo povečanje zaslužka bolj
informiranim agentom in zmanjšanje manj informiranim,«
meni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Sašo
Polanec, ki opozarja, da nekateri lastništvo že zdaj
prikrivajo prek družb iz davčnih oaz.


