
MOVA GORICA ► Mali delničarji Elektra Primorske še ne tožijo

Mali delničarji Elektra Primorske so sicer na avgustovski
skupščini delničarjev napovedali dve izpodbojni tožbi
zaradi (ne) delitve dobička in preoblikovanja družbe, a
tega še niso izpeljali. Počakali bodo namreč, kako bo
sodišče odločilo v podobnih tožbah, ki so jih vložili mali
delničarjiElektra Ljubljane. Izid te tožbe naj bi vplival na
postopke v ostalih štirih distribucijskih podjetjih.

Rajko Stankovič, predse-
dnik društva Mali delničarji- skupaj smo močnejši, ki je
zastopal male delničarje na
vseh skupščinah petih elek-
trodistribucijskih podjetij,
pravi, da mali delničarji niso
nikjer uspeli z nasprotnimi
predlogi. Napovedali so iz-
podbojne tožbe, a jih doslej
razen v Elektro Ljubljane ni-
so vložili. "Izid reševanje iz-
podbojnih tožb glede delitve
dobička in postopkov pre-
oblikovanja podjetja v Elek-
tro Ljubljana naj bi služil
kot model za ravnanje malih
delničarjev tudi v ostalih šti-
rih podjetjih," poudarja
Stankovič. Prav zato v teh

podjetjih na sklepe
skupščine še niso vložili iz-
podbojnih tožb. "Bomo vi-
deli, kaj se bo iz tega iz-
cimilo," dodaja.

Predstavniki malih del-
ničarjev, združeni v društvu
Mali delničarji - skupaj smo
močnejši, pričakujejo las-
tniški dialog. Mali delničarji
skupaj premorejo 20,5 od-
stotka kapitala v Elektru Pri-
morska, a še vedno nimajo
svojega predstavnika v na-
dzornem svetu.

Poleg tega so na zadnji
skupščini skupaj z Vipo Hol-
dingom z nasprotnim pre-
dlogom skušali doseči, da se
za dividende nameni 0,031

Rajko Stankovič:
"Počakali bomo, kaj bo
sodišče odločilo v tožbi
malih delničarjev proti
Elektru Ljubljana"

"

evra na delnico. S tem niso
uspeli, predstavniki večin-
ske lastnice države so jih
gladko preglasovali in
odločili, da se dobička ne
razdeli. Mali delničarji so
napovedali izpodbojno

tožbo na sprejeti sklep. Prav
tako so na skupščini izgla-
sovali predlog države o pri-
pravi vseh postopkov pres-
trukturiranja družbe, z na-
menom ločitve omrežne in
tržne dejavnosti. Tudi na ta
sklep sta Vipa Holding in
skupina malih delničarjev
napovedala izpodbojno
tožbo. Pooblaščenec malih
delničarjev Rajko Stankovič
nasprotuje tako hitrim spre-
membam. "Pri tem gre za
pomembne organizacijske
spremembe v elektrodistri-
bucijskih podjetjih, ki mo-
rajo temeljiti na trdnih ar-
gumentih in rezultatu stro-
kovnih študij. Dokler tega ne
bo, žal ne moremo podpirati
takšnih predlogov."

Eden izmed malih del-
ničarjev, ki je 35 let delal v
Elektru Primorski, ne more
skriti razočaranja. Prepričan
je, da gre za načrten razpad
energetskega sistema. BB


