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Laško - Zmagovalka včerajšnje skup-
ščine Pivovarne Laško je njena največja
lastnica in upnica Nova Ljubljanska
banka (NLB) . Tej je namreč uspelo »mi-
nirati« predlog uprave pivovarne, Tki jo
vodi Dušan Zorko, o preoblikovanju
skupine v pogodbeni koncem in na
položaj člana nadzornega sveta, ki gaje
pred meseci zapustil Tone Turnšek,
imenovati svojega kandidata Petra
Groznika, prvega moža KD Skladov in
nekdanjega predsednika odbora za fi-
nance pri strokovnem svetu SDS. Na-
črtovana sanacija močno zadolžene
skupine, ki bi temeljila na obvladovanju
Pivovarne Union, Radenske in Fructala
s strani matične Pivovarne Laško, se
tako skoraj natanko leto dni po tem, ko
je njeno krmilo moral zapustiti Boško
Šrot, začenja znova. Pri tem je ključna
razlika, da imata od včeraj vse vzvode
odločanje v pivovarni tudi uradno v
rokah država in NLB, ki zdaj v celoti
obvladujeta kapitalsko polovico na-
dzornega sveta Pivovarne Laško.

To povečuje pritisk na upravo na čelu
z Zorkom, ki je od NLB včeraj dobil
jasno sporočilo, da mora pripraviti na-
črt finančne reorganizacijeskupine. Pr-
vi mož pivovarne je sicer včeraj po
skupščini zavrnil možnost odstopa, kot
neresnične označil očitke, da se z ban-
kami upnicami več mesecev ni resneje
dogovarjal o reprogramih posojil in na-
povedal, dabo »skušal lastnikomvkrat-
kem predstaviti nov program sanacije«.
Na vprašanje, alinesprejetje predlogao
koncernu, ki pomeni ohranitev samo-
stojnosti družb na čelu s Pivovarno
Union (ta je zastavljena za posojila pri
NLB), vodi v postopen razpad sloven-
skega holdingapijač, je Zorko odgovoril
nikalno. »Ne pričakujem, da se bo pri-
tisk, naj prodamo Pivovarno Union,
povečal. Teh pritiskov tudi sicer nisem
deležen,« je po skupščini povedal Zor-
ko. Kot smo že poročali, več bank upnic
od Pivovarne Laško v postopku sana-
cije dolgov zahteva tudi odprodajo če-

trtinskega deleža v Mercatorju.
Včerajšnja skupščina je bila po pri-

čakovanju vroča, k čemur je v veliki
meri pripomogla tudi bolj ali manj ne-
delujoča klimatska naprava v veliki
dvorani kulturnega doma v Laškem.
»Nikakor ne drži, da z bankami up-
nicami, ki jim dolgujemo 450 milijonov
evrov, od tega je okrog 330 milijonov
evrov posojil kratkoročnih, ne komu-
niciram. Za vsako kreditno pogodbo
imamopripravljen načrt reprogramain
moratorije. Tudi zato smo pripravili
razvojno strategijo, ki temelji na pre-
oblikovanju v koncem,« je pred gla-
sovanjem o ključni točki skupščine,
preoblikovanju skupine v koncem s
pogodbami o obvladovanju, delničarje
nagovoril Zorko. Med prednostmi kon-
cema je izpostavil lažje dnevno vo-
denje vseh podjetij, ki bo omogočilo
prodor na police tujih trgovskih verig,
in dodal, da »koncem bolj kot pivo-
varna potrebujejo lastniki«. V prepri-
čevanje delničarjev seje kot pravni zas-
topnik Pivovarne Laško vključil celo
Stojan Zdolšek, ki je sicer predsedoval
skupščini. »Pogodbenikoncem je ugo-
den za upnike, še posebno, ker banke
rade po vsej skupini gledajo za denar-
jem, s katerim bi si lahko poplačale
obresti,« je poudaril Zdolšek.

Čeprav je upravo pri glasovanju o
tesnejšem obvladovanju hčerinskih
družb podprlo skoraj 65 odstotkov pri-
sotnih delničarjev, je bilo to premalo.
Sprejetje takšnega sklepa namreč po
zakonodaji zahteva tričetrtinsko veči-
no. Poleg NLB, ki je pred glasovanjem
predlagala umik omenjenega predloga,
ker še pred temi želi, da ji uprava pred-
stavi načrt finančne reorganizacije pi-
jačarske skupine, in malih delničarjev,
Tki jih je zastopalo Vseslovensko zdru-
ženje (VZMD) Kristjana Verbiča, je pro-
ti koncernu glasoval še eden od petih
največjih lastnikov pivovarne. Po neu-
radnih informacijah gre za Hypo Alpe
Adria Bank, pri kateri ima pivovarna
najetih 58 milijonov evrov vredno po-
sojilo, ki ga je zavarovala z delnicami
Dela, medtem ko se Banka Celje, ki jo
obvladuje NLB, na včerajšnjo skupš-

čino ni prijavila
»Lastnik ima vedno prav,« je Zorko

komentiral neuradne informacije, daje
državni Kad, ki imavlasti 7,17 odstotka
pivovarne, njenopreoblikovanje vkon-
cern podprl, državna NLB pa ne. Za
imenovanje Petra Groznika med na-
dzornike NLB je ob kopici drugih nas-
protnih predlogov glasovalo dobrih 52
odstotkov prisotnega kapitala, kar pri-
bližno sovpada z deležem, Tki ga v Pi-
vovarni Laško obvladujejo banke up-
nice.
primoz.cirman@dnevnik.si

Šrotu tožba,
njegovim
nekdanjim
nadzornikom
razrešnica
Medtem ko so delničarji upravi
Pivovarne Laško naložili, da mora
zaradi ugotovitev posebne revizije
najkasneje v pol leta vložiti
odškodninsko tožbo zoper
nekdanjega generalnega direktorja
Boška Šrota, so jo vsi nekdanji
nadzorniki, ki so v prvi polovici
lanskega leta bdeli nad Šrotovim
finančnim izčrpavanjem skupine,
odnesli z razrešnicami. Večji
delničarji na čelu z NLB in državo
namreč včeraj niso podprli predloga
združenja Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši o ločenem
glasovanju pri razrešnicah
nekdanjim članom nadzornega
sveta: Borisu Završniku, Simonu
Zdolšku, Iztoku Seničarju in Tonetu
Turnšku. »Dejstvo, da Turnšek vsaj
uradno ni vedel za stvari, ki so se
dogajale, ga ne razrešuje moralne
ali kakšne druge odgovornosti,« je
povedal predsednik združenja Rajko
Stankovič.



Novi član
nadzornega sveta
Pivovarne Laško
je prvi mož KD
Skladov in
nekdanji
predsednik
odbora za finance
pri strokovnem
svetu SDS Peter
Groznik, ki ga je
na ta položaj
predlagala NLB.


