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Mladinska knjiga Založba
(MKZ) bi kupila več lastnih
delnic zato, da bi jih odku-
pila od Zvona Dva Holdinga,
meni mali delničar Borut
Frantar. Zvon je družba
iz kroga mariborske nad-
škofije in z njo povezanih
podjetij, ki so zabredla v
velike finančne težave.

Zvon Dva Holding,ki ima
skoraj 70 odstotkov MKZ, je
na primer sredi januarja raz-
glasil plačilno nezmožnost.

Prek prodaje MKZ
do denarja?

Delničarji MKZ bodo o
pooblastilu upravi MKZ za
pridobivanje lastnih delnic
odločali na skupščini 14. mar-
ca. MKZ že ima 3,3 odstotka
lastnih delnic, sklad pa bi se
lahko - če bo sklep izglasovan- povečal na deset odstotkov.
Zakaj želi MKZ odkupiti lastne
delnice?

»Namen odkupa je tudi
ta, da bi delnice MKZ prodal
njegov največji lastnik Zvon
Dva Holding. Gre za eno izmed
zakonitih možnosti, da pridejo
do denarja na račun družbe. Ta
instrument (nakup lastnih del-
nic, op. p.) se zlorablja,« pravi
mali delničar Borut Frantar.

Drugače pravijo na MKZ:

»Dodatno pridobljene delnice
bi MKZ uporabil izključno za
povezovanje oziroma prevze-
manje založniške in knjigotr-
ške dejavnosti v državah na
območjunekdanje Jugoslavije.
S tem bi bili MKZ omogočeni
širitev, razvoj in z zamenjavo
delnic oziroma deležev vstop
v strateška partnerstva na teh
trgih. Ne gre torej niti za reše-
vanje večinskega lastnika niti
ni namen tega predloga izti-
snitev malih lastnikov.«
Nasprotni predlog

Predlog MKZ je: kupijo
lahko največ 82.702 lastni
delnici po ceni od 33 do 39
evrov za delnico (torej po-
trebujejo za vse delnice od
2,7 do 3,2 milijona evrov).
Pooblastilo upravi, da lahko
po predhodnem soglasju nad-
zornikov kupi te delnice, velja
18 mesecev. Frantar je sicer
že vložil nasprotni predlog,
po katerem želi, da družba
pridobivalastne delnice z zbi-
ranjem ponudb za prodajo,
ponudbe pa naj se izberejo
po naslednjih merilih:
► ponudbe z najnižjo ceno

imajo prednost,
► če ponudbena kvota po

najnižji ali enaki ceni pre-
sega 82.702 delnici, velja
načelo sorazmernosti,kar
pomeni, da se sprejmejo
ponudbe vseh ponudnikov
v sorazmerju s ponujeno
količino.

Prej visoke dividende,
letos verjetno nič

Frantar še opozarja, daje
Zvon Dva veliko dobil tudi
prek dividend - lani za leto
2009 recimo dobre tri mili-
jone evrov. Sicer pa na MKZ

pravijo, da letos dividend
predvidomane bodo izplačali.
Dodali so, da so lani poslova-
li pozitivno (dobička nam še
niso razkrili).

Komentar holdinga Zvon
Dva še čakamo.

•
H REŠEVANJE
Zvonoma bi odpisali 146
milijonov evrov posojil
Po predlogu za izvensodno reševanje družb v lasti mariborske
nadškofije po poročanju Dnevnika bi banke morale:
► odpisati 146,5 milijona evrov posojil Zvonu Ena Holdingu in
Zvonu Dva Holdingu,
► odpisati 26,9 milijona evrov posojil Gospodarstvu Rast,
► reprogramirati preostala posojila in odobriti nova likvidno-
stna posojila T- 2 in Zvonu Ena Holdingu, ki bi s tem dokapitali-
ziral T-2.
Predlog so pripravili v investicijski banki Rothschild in ga v pe-
tek predstavili bankam upnicam.




