
Matjaž Polanič
Vesna Vukovič

Ljubljana - Pivovarna Laško in Uni-
credit banka, najbolj goreča zagovor-
nika prodaje Mercatorja Agrokorju
Ivice Todoriča, imata od včeraj v ro-
kah vse vzvode odločanja v največji
slovenski gospodarski družbi. Z asis-
tenco družbe za upravljanje NFD Sta-
nislava Valanta ter ljubljanskega od-
vetnika Bojana Pečenka, kije še pred
oddanimi glasovi delničarjev vizio-
narsko vedel, kakšen bo izid glaso-
vanja, sta Unicredit in Pivovarna Laš-
ko na skupščini prepričljivo uveljavili
svojo voljo, zamenjali celotni nadzor-
ni svet ter s spremembo statuta bis-
tveno omejili pooblastila bodoči
upravi.

Scenarij včerajšnje skupščine je bil
očitno napisan s skrbno natančnostjo,
ki kljub drugačni javni predstavi zas-
topnika Laščanov Stojana Zdolška in
prokurista Unicredita Roka Rozmana
ni puščal dvoma, da so si Laščani in
Unicredit že pred skupščino razdelili
Mercator. Da bo skupščina potekala
izključno po željah Unicredita in La-
ščanov, je še pred začetkom skupščine
zagotovil NFD DZU, katerega po-
memben lastnik je prav Valant, ki je
namesto odvetnika Uroša Iliča za vo-
denje skupščine predlagal Pečenka.

Na odgovor na vprašanje, zakaj je
bila potrebna zamenjava predsedu-
jočega skupščini, ni bilo potrebno
čakati dolgo, natančneje do predloga
uprave o znižanju števila nadzorni-
kov z 12 na deset. Glasovanja o tem
predlogu namreč Pečenko sploh ni
dovolil in ga je brez razprave pres-
tavil na samo dno dnevnega reda.
»Menim, da predlog za zmanjšanje
števila članov nadzornega sveta
predstavlja poskus izigravanja, zato
sem se odločil, da se o tem predlogu
odloča na koncu skupščine, če bo to
seveda sploh potrebno,« je svojo
odločitev na kratko utemeljil Pečen-
ko. Tudi pri tem je imel očitno Pe-
čenko vizionarski pogled. Predlog Pi-
vovarne Laško za znižanje števila čla-
nov nadzornega sveta na devet, pri
čemer naj bi le trije predstavljali za-
poslene, je namreč prejel skoraj so-
glasno podporo (proti so bili le ne-
kateri mali delničarji). »Žal moram
razglasiti, daje bil sklep sprejet,« se
je po pregledu izida glasovanja nor-
čeval Pečenko. Pri tem ni želel slišati
niti opozoril predsednika društva

malih delničarjev MDS Rajka Stan-
koviča, da so delničarji dejansko od-
poklicali napačne nadzornike, saj
Unicredit ni znala pravilno napisati
imen dveh nadzornikov, Mira Med-
veška in Jadranke Dakič.

Za novo presenečenje je nato po-
skrbel kar Zdolšek, ki je mesto v na-
dzornem svetu najprej zagotovil Ma-
teju Lahovniku. Dejstvo je, da je
Lahovnik v svoji karieri zamenjal že
več političnih polov, tokraten predlog
za njegovo imenovanje pa poznavalci
razmer pripisujejo dogovarjanju
predsednika uprave Pivovarne Laško
Dušana Zorka s predstavniki vlada-
joče elite. Zorko je že v preteklosti
večkrat dokazal, da se rad ukloni vla-
dajočim centrom moči, kar bi ga tudi
tokrat utegnilo rešiti pred poskusom
zamenjave, o kateri se dogovarjajo na-
dzorniki Pivovarne Laško. Presenet-
ljivo je tudi dejstvo, da se je Lahovnik
pustil predlagati Dušanu Zorku in Sto -
janu Zdolšku kot simboloma obdobja
poskusa tajkunizacije države, saj je
sam zaslovel prav z bojem proti taj-
kunom.

Po uspešnem imenovanju Lahov-
nika se je začela Pečenkova licitacija
nadzorniških mest v Mercatorju. Pe-
čenko je namreč kar med samo skup-
ščino delničarje pozival, naj mu pri-
našajo predloge za nove člane na-
dzornega sveta, pri čemer ga je pred-
sednik društva VZMD Kristjan Verbič
pozval, naj začne skupščino voditi,
»kot se spodobi«.

Pečenkova licitacija je bila več kot
očitno le navidezna, saj so imeli NFD,
Unicredit in Pivovarna Laško skupaj s
kandidati pripravljena tudi njihova
soglasja, Mirjam Hočevar pa je bila
»slučajno« prisotna na skupščini in je
takoj podala svoje soglasje. Potem ko
je Pečenku uspelo zbrati vse kandi-
dature, so delničarji za nove člane
nadzornega sveta na predlog Unicre-
dita imenovali Borisa Galiča (pred-
sednik uprave Allianz Zagreb) in Roka
Rozmana (prokurist Unicredita), na
predlog Pivovarne Laško Mirjam Ho-
čevar in Marjeto Zevnik (članici upra-
ve), na predlog NFD pa Zdenka Po-

dlesmka.kimu je javno podporo izre-
kel tudi Zdolšek. S tem ko je je Zorko
(tik pred ponedeljkovim začetkom
pogovorov bank o prodaji Pivovarne
Laško) iz nadzornega sveta pomagal
razrešiti predstavnika NLB v nadzor-
nem svetu Mercatorja (Miro Medve-
šek), je svoje interese očitno postavil
pred interese Pivovarne Laško, ki še
vedno nima soglasja NLB o repro-
gramu posojil.

Zaradi usklajenega delovanja pri
imenovanju novih članov nadzornega
sveta je Stankovič napovedal izpod-
bijanje imenovanja novih nadzorni-
kov, Unicredit, NFD in Laščane pa
pozval, naj v 30 dneh objavijo prev-
zemno ponudbo. Da bi ATVP zaradi
suma usklajenega delovanja uvedla
postopek in tega tudi izpeljala, je le
malo možnosti. Spomnimo namreč,
da je ATVP pod vodstvom Damjana
Žuglja vzela glasovalne pravice ban-
čnim lastnicam, ki so do delnic prišle z
zaplembo Infonda Holdinga, ne pa
tudi Unicredit banki in Skupini Pi-
vovarna Laško. Poleg tega ATVP po
nam dosegljivih podatkih še vedno ni
začela razčiščevanja vloge hrvaških
pokojninskih skladov, kijih obvladuje
Skupina Unicredit, čeprav prav te po-
sle sedaj preverja Nacionalni preis-
kovalni urad.

Po nekaterih informacijah naj bi
signale, naj ne ukrepa, v zadnjih dneh
dobil tudi Urad za varstvo konkurence
(UVK), kar je direktor UVK Damjan
Matičič včeraj zanikal in zatrdil, da bo
dogajanje na skupščini preveril. UVK
je sicer že v času prve Janševe vlade
ugotovil negativne učinke vertikalne
koncentracije med Pivovarno Laško in
Mercatorjem. Tedaj so Laščani dali
tudi zaveze, da ne bodo uveljavljali
upravljalskih pravic v Mercatorju, kar
pa so z imenovanjem treh svojih iz-
brancev v njegov nadzorni svet (od
tega dveh članov uprave) in z očitno
koalicijo z Unicreditom včeraj pre-
kršili.
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Unicredit ne zaupa svojim revizorjem?
»Način objave namere za prevzem Pivovarne Laško kaže na zlorabo,« je v
zagovoru, zakaj morajo v Mercatorju po že opravljeni posebni reviziji
opraviti še eno, povedal predstavnik Unicredita Rok Rozman. S tem je
posredno nakazal, da v peti največji slovenski banki očitno ne zaupajo
revizijski družbi KPMG, ki med drugim revidira tudi njihova letna poročila.



Delničarjem višje dividende
Delničarji Mercatorja so na skupščini podprli nasprotni predlog družb iz
Skupine Pivovarna Laško, ki so namesto 4,5 evra bruto dividende za
delnico zahtevale izplačilo šestih evrov bruto dividende za delnico. Za
izplačilo dividend bo tako Mercator letos namenil okoli pet milijonov evrov
več, kot so prvotno načrtovali.

Na včerajšnji skupščini Mercatorja se je očitno izoblikovalo več nenačelnih koalicij. Zgovoren je že podatek, da je Mateja Lahovnika v nadzorni svet predlagal prav Stojan Zdolšek
(v sredini ob obeh članicah uprave Pivovarne Laško), sicer dolgoletni sopotnik Boška Šrota, ki je Lahovnika okrivil za svojo razlastitev. Pri imenovanju Lahovnika je svoj prispevek
dal tudi NFD Stanislava Valanta, ki do nekdanjega gospodarskega ministra že dlje časa goji velike zamere.


