
Ljubljana - Direktor Agencije za trg
vrednostnih papirjev (ATVP) Dam-
jan Žugelj je uresničil napovedi in
sprožil ustavni spor zaradi nedavno
sprejete avtentične razlage zakona o
prevzemih, ki je državnim lastnikom
omogočila vrnitev glasovalnih pravic
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v Petrolu. S tem je na hladnem pustil
tudi državne lastnike Abanke z Za-
varovalnico Triglav na čelu, ki zaradi
te poteze ne bodo mogli glasovati na
današnji skupščini.

V Zavarovalnici Triglav, Hitu, Slo-
venski odškodninski dražbi (Sod),
Mobitelu in Luki Koper, ki skupaj
obvladujejo 35 odstotkov Abanke, so
namreč pričakovali, da bo vrhovno
sodišče tako kot v primeru Petrola
ugodilo tožbi zoper odločbo ATVP in

jim tik pred zdajci vrnilo glasovalne
pravice. Zaradi začetka postopka za
oceno ustavnosti pa vrhovnemu so-
dišču ni ostalo drugega, kot da po-
stopek sodnega varstva prekine in ga
nadaljuje šele po odločitvi ustavnega
sodišča.

Tako bosta imeli na skupščini
Abanke, ki bo odločala o delitvi di-
vidend in imenovanju novih nadzor-
nikov, glavno besedo Sava in Go-
renjska banka. Čeprav presenečenja
niso izključena, pa glede na to, da se
je konzorciju podjetij okoli Save pri
prodaji Abanke vsaj neformalno pri-
ključila tudi Zavarovalnica Triglav, ni
pričakovati, da bosta nasprotovala
državnemu bloku lastnikov.

Kot je znano, je predlagana di-
videnda v višini 0,18 evra bruto na
delnico, tako da bi bilo delničarjem
izplačano 1,3 od slabih treh mi-
lijonov evrov bilančnega dobička. Za
nova člana nadzornega sveta sta
medtem predlagana Franci Strajnar
iz Save in Igor Stebernak iz Za-
varovalnice Triglav.

ATVP: Avtentična razlaga
zakona o prevzemih je neustavna
Po mnenju ATVP je avtentična razlaga, ki so jo poslanci sprejeli sredi maja,
neustavna, saj naj ne bi pojasnjevala nejasnosti, ampak spreminjala zakon. Kot
so prepričani na ATVP, določbe zakona o prevzemih niso bile sporne, dokler
niso uvedli postopkov proti državnim lastnikom devetih velikih slovenskih podjetij
(Krka, Petrol, Abanka Vipa, Sava, Nova KBM,...). Spomnimo, da je vrhovno
sodišče minuli teden že razveljavilo odločbo ATVP in državnim lastnikom Petrola
vrnilo glasovalne pravice. Toda kot so v odločitvi za razveljavitev odločbe ATVP
zapisali na vrhovnem sodišču, »sprejeta avtentična razlaga predstavlja del
zakona od njegove uveljavitve, ne glede na to, da je bila sprejeta kasneje«, in
dodali, da je to večkrat v svojih odločbah navedlo tudi ustavno sodišče.


