
Mali delničarji so preprečili
vodstvu KD Group,
da bi sklad lastnih delnic
povečalo na 10 odstotkov
vseh delnic, s katerimi bi
lahko nagrajevali upravni
odbor, se branili pred
sovražnim prevzemom ali
jh umaknili in zmanjšali
osnovni kapital, odkupo-
vati so jih želeli tudi na
neorganiziranem trgu

IRENA FERLUGA
Na skupščini KD Group, ki jo lastniško
obvladuje Matjaž Gantar z najožjimiso-
delavci, so mali delničarji v četrtek pre-
prečili izglasovanje sklepa, da bi lahko
družba in njene odvisne družbe z odku-
pom lastnih delnic povečale sklad last-
nih delnic na do 10 odstotkov vseh
izdanih delnic. Upravni odbor je želel,
da bi takšno pooblastilo veljalo tri leta.
Najnižja in najvišja nakupna cena last-
nih delnic, pridobljenih na organizira-
nem trgu, bi bila oblikovana skladno z
vsakokratnimi pravili organiziranega
trga, družba pa bi lastne delnice lahko
pridobivala tudi zunaj organizirane-
ga trga, pri čemer bi lahko nakupna

cena od 30-dnevnega povprečja enot-
nega borznega tečaja od dneva nakupa
odstopala za največ 25 odstotkov (navz-
dol ali navzgor).

Upor malih delničarjev
Mali delničarji se tudi niso strinjali, da
bi lahko družba lastne delnice pridobi-
vala in odsvajala zunaj organiziranega
trga in jih v skladu z zakonom o gospo-
darskih družbahuporabila za nagraje-
vanje upravnega odbora, za obrambo
pred sovražnimi prevzemi, za poveča-
nje premoženja družbe, vse to ob izklju-
čeni prednostni pravici delničarjev.
"Trgovanje na neorganiziranem trgu
ima še vedno prizvok netransparent-
nosti," je povedal mag. Kristjan Verbič,
predsednik Vseslovenskega združenja
malih delničarjev (VZMD). Prav tako
se mali delničarji niso strinjali s pred-
logom, da bi lahko upravni odbor zgolj
s sklepom lastne delnice umaknil brez
nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.

KD Group je imela lani, kot je na-
vedeno v letnemporočilu, več kot 50
milijonov evrov izgube, Skupina KD
Group pa okoli 44 milijonov evrov, ki
jo bodo pokrili iz kapitalskih rezerv in
preteklih dobičkov. Iz včeraj objavlje-
nega mesečnega poročila je razvidno,
da je imela KD Group, finančna druž-
ba, ob koncu julija v naložbah v tržne
vrednostne papirje le 0,42 odstotka
sredstev, v netržnih vrednostnihpapir-

jih pa več kot 42 odstotkov sredstev.
Likvidnih sredstev z rokom dospelo-
sti do 6 mesecev je bilo 1,24 odstotka
vseh sredstev družbe.

V KD Group preko
28 tisoč delničarjev
Pri VZMD so z izidom skupščine zado-
voljni, prav prednostne delnice, ki jih
imajo mali delničarji, že več let one-
mogočajo KD Group povečanje sklada
lastnih delnic. Prednostne delnice so v
tem primeru obravnavane ločeno, pri
čemer bi bilo tudi v okviru prednost-
nih delnic treba doseči 75-odstotno ve-
čino, medtem ko je za sklep glasovalo
le 23,58 odstotka prednostnih delnic,
čeprav je v celoti predlog sklepa podpr-
lo kar 97,91 odstotka vseh delnic, je po-
jasnil Kristjan Verbič. KD Group ima
preko 28.000 delničarjev, udeleženega
je bilo 93,91 odstotka kapitala.

"Po seznanitvi z letnim poroči-
lom, v okviru katerega so delničarji
zastavili nekaj vprašanj o opravljenih
odpisih in 'prepolovitvi' cene delnice,
umiku iz Ukrajine in Romunije ter po-
slih med KD Group in hčerinsko druž-
bo Adriatic Slovenka, glavni izvršni
direktor KD Group dr. Draško Veseli-
novič ni bil pripravljen podati dodat-
nih pojasnil o domnevnem 'diktiranju
odločitev hčerinski družbi' oziroma
o okoliščinah odobritve 7 milijonov
evrov posojila," so pri VZMD zapisali
v sporočilu po skupščini.


