
Za tožbo Šrota, proti pogodbenemu
koncernu, sta pričakovana sklepa
lastnikov Pivovarne Laško - Uprava
bo nadaljevala s predlogi za reorga-
nizacijo

DelničarjiPivovarne Laš-
ko so na dokaj vroči skupš-
čini v petek s premalo gla-
sovi podprli (ali zavrnili,
odvisno od interpretacije)
načrtovano reorganizacijo
skupine Pivovarna Laško
v pogodbeni koncem, a
skoraj soglasno naložili
upravi, da mora zaradi ugo-
tovitev posebne revizije v
pol leta vložiti odškodnin-
ske tožbeproti nekdanjemu
direktorju Bošku Šrotu.

Že pred skupščino je v jav-
nosti krožilo kar nekaj špe-
kulacij, kaj bo z reorganiza-
cijo, ki naj bi jo blokirale
predvsem banke. Podobno se
je tudi zgodilo, NLB je pred
obravnavo predlagala umik
točke, češ da reorganizacijo
podpira, vendar potrebuje
dodatne podatke. Tako je za
predlog, po katerem bi pivo-
varna postala obvladujoča,
Union, Fractal in Radenska
pa odvisne družbe, namesto
potrebnih 75 glasovalo sla-
bih 65 odstotkov prisotnega
kapitala. Po besedah direk-
torja Dušana Zorka so kljub
temu zadovoljni, saj so last-
niki novo strategijo družbe
večinsko podprli, pa tudi
NLB kot delničarka ni izra-
zila vsebinskih zadržkov.
Uprava bo v prihodnjih me-
secih prilagodila strategijo
družbe oziroma pripravila
program, ki bo za delničarje
bolj sprejemljiv, kar bo ver-
jetno z imenovanjem nove-
ga nadzornika Petra Grozni-

ka (predlagala ga je NLB) bis-
tveno lažje.

Nekateri so omenjali, da
so v ozadjupetkovega razple-
ta pritiski na prodajo Pivo-
varne Union: »Trgati pivovarni
narazen, bi bilo hudo naro-
be,« je po skupščini na novi-
narski konferenci omenil
Zorko, ki verjame, da bodo
banke upnice, sploh ker redno
poravnavajo obveznosti in se
pogovarjajo o reprogramira-
nju dolgov, pomagale pri sa-
naciji laške pivovarne.

Nadzorniki
»oproščeni«
Kar nekaj časa so se lastni-

ki zadržali pri podeljevanju
razrešnic, saj na proti pred-
log predstavnikov malih del-
ničarjev razrešnice naj ne bi
podelili tudi nadzornemu
svetu v celoti oziroma so pred-
lagali, da bi o razrešnici nad-
zornikom glasovali poimen-
sko. Kot se je izrazil Rajko
Stankovič, bi želeli »počistiti
gnojšnico«, češ da je NS ukre-
pal prepozno ter da bi le ta-
ko ugotovili, kdo nosi odgo-
vornost. Kar nekaj puščic je
bilo usmerjenih proti nekda-
njemu prvemu možu pivovar-
ne in predsedniku NS Tone-
tu T\irnšku, češ da je vedel
za vsa dogajanja.

Kakorkoli, kar 99,5 odstot-
ka prisotnega kapitala se je
strinjalo, da se bivšemu di-
rektorju Bošku Šrotu ne po-
deli razrešnice za lansko de-
lo oziroma od 1. 1. do 23. 7.,

medtem ko je bilo delo nad-
zornikov in sedanje uprave
z razrešnico tudi potrjeno.
Predstavniki malih delničar-
jev so tudi ob obravnavi re-
vizijskega poročila zahteva-
li odgovornost NS, ki bi
menda lahko bivšega direk-
torja še pravočasno ustavil,
svoj del odgovornosti pa naj
bi nosile tudi banke. Zaklju-
ček prepirov lahko poenosta-
vimo z mnenjem enega od
delničarjev: »Za Šrota tožba,
za Turnška oprostitev.«

Minus kljub
nižjim stroškom
Skupščina se je seznanila,

da je čista izguba poslovne-
ga leta 2009 znašala skoraj
45 milijonov evrov. Izgubo
bodo pokrili iz drugih rezerv
iz dobička v višini 6 milijo-
nov, zakonskih rezerv v vi-
šini skoraj 22 ter kapitalskih
rezerv v višini slabih 17 mi-
lijonov evrov. Zanimivo pa
je, da je bilo redno poslova-
nje matične družbe in tudi
Skupine Pivovarna Laško us-
pešno kljub znanim splo-
šnim gospodarskim razme-
ram, saj so bistveno znižali
stroške poslovanja. Pivovar-
na Laško je od prodaje us-
tvarila skoraj 100 milijonov
evrov, kar je dobrih 8 odstot-
kov manj kot predlani. Do-
biček iz poslovanja je zna-
šal slabih 17 milijonovevrov,
kar je skoraj četrtino več kot
predlani.

Čista izgubaposlovnega le-

ta je posledica slabitve na-
ložb, odpisov terjatev, kre-
ditov in danih poroštev za kre-
dite ter slabitve iz naslova da-
nih posojil, vključno z obra-
čunanimi in neplačanimi
obrestmi. Po podatku Zorka
ima pivovarna 450 milijonov
evrov kreditov, do tega kar
340 milijonov kratkoročnih.

»S tem kamnom se ne da pre-
živeti,« je poudaril Zorko in
napovedal odprodajo - »ni-
kakor ne razprodaje« -neka-
terih naložb, da bodo lahko
poplačali kredite.
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V pivovarni še vedno ra-
čunajo na oblikovanje po-
godbenega koncema. Če ho-
če pivovarna preživeti, se
mora pripraviti na prihod
novih trgovcev, zlasti av-
strijskih in nemških, še po-
membnejša pa bo vrnitev na
nekdanje jugoslovanske tr-
ge. Po načrtih pivovarne bi
skupina do leta 2014 imela
335 milijonov evrov letne-
ga prometa in 60 milijonov
denarnega toka.

Na skupščini so predvsem
mali delničarji ugotavljali,
da se tudi po lanskem juli-
ju v bistvu ni nič spreme-
nilo, in tudi zato napove-
dali izpodboj nekaterih
sklepov.



Na novinarski konferenci po skupščini predsednik uprave Pivovarne Laško Dušan Zorko (desno) ni želel navajati podrobnosti tožbe zoper Šrota.


