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Potrošniki se nadvse razveselimo
popustov. Tudi Merkurjevi, ko si
lahko izvlekel celo do 90
odstotkov popusta, so še pred
časom v njihove trgovske centre
(z)vabili nepregledne množice
kupcev. Zaradi opazno slabše
izbire pa so se nekateri med njimi
v zadnjem času tudi pritoževali. A
zgodba se je v nepravo smer
začela odvijati pred leti, ko se je
nekdanja uprava z Binetom
Kordežem na čelu odločila za tudi
za tiste čase razmeroma drag prev-
zem po 405 evrov za delnico
Merkurja, kar je bil s skupno
okrog pol milijarde evrov daleč
največji prikriti ali odkriti
menedžerski prevzem v Sloveniji.
Javnost in mali delničarji so bili
zadovoljni s preglednostjo
prevzema in z iztrženo ceno, a
menedžerjikranjske družbe, ki so
vložili (prejmalo lastnega
denarja, zgolj z vse nižjimi
dobički in dividendami prevzema
podjetja niso mogli poplačati. So
pa za nekaj let ubranili svoje
stolčke.

Med prevzemniki menedžerji je
bil tudi Bojan Knuplež, sedanji
prvi mož Merkurja, ki se je pred

tremi meseci zavihtel na najvišji
stolček Merkurja kot prvi mož
hčerinske družbe Big Bang, ki naj
bi delovala precej bolj uspešno. V
kratkem obdobju vodenja pa se je
Knuplež zapletel v (besedni) boj z
Binetom Kordežem, ki bi se ga bil
najbrž moral odkrižati že ob
prevzemu najvišje funkcije v
Merkurju. Še bolj nepremišljen je
bil njegov spor s celjskimi
režijskimi delavci, ki naj bi bili le
del od 1080 odvečnih zaposlenih.
Z razglasitvijo insolventnosti pa
se je zdaj Knuplež odločil še za
zadnji korak - pritisk predvsem
na lastnike in banke upnice, da
družbi bodisi z dokapitalizacijo
ali konverzijo terjatev zagotovijo
svetlejšo prihodnost. Da je tako
za lastnike kot za večino upnikov

najboljši scenarij le delujoči
Merkur, pa tudi ni posebna
skrivnost.
Sedanji prvi mož Merkurja pravi,
da stečaj ni opcija niti zato, ker bi
povzročil preveč škode celotne-
mu slovenskemu gospodarstvu in
ne le vpletenim akterjem v
Merkurjevo zgodbo. In če bo
izvedena morebitna prisilna
poravnava, bo največ dilem o
"popustih" pri obstoječih
terjatvah do kranjskega trgovca.
Ni dvoma, da si bodo upniki
želeli, da jih sploh ne bi bilo ali da
bodo čim nižji. Ne ve pa se, ali
bodo popusta oziroma odpustka
za napačne in za Merkur škodljive
pretekle odločitve deležni tudi
nekdanji nadzorniki in nekdanja
uprava ...


