
Agrokor odgovarja ATVP

Tudi če bi oddali ponudbo za 23-odstotni pivovarski delež, »v tej fazi«
ne nameravajo preseči prevzemnega praga -ATVP za zdaj opravil svoje
Ljubljana - Samo dan pred iztekom javnega poziva za zbiranje ponudb za odkup 23,34-odstotnega deleža Mer-
catorja v lasti Pivovarne Laško - rok bo potekel danes - je hrvaški Agrokor Ivice Todoriča slovenski Agenciji za trg
vrednostnih papirjev (ATVP) poslal pojasnila, ki jih je zahtevala od njega po zakonu o prevzemih. Na vsa vprašanja
agencije o vpetosti Agrokorja v domnevne prevzemne namere so odgovorili nikalno: o tem se z lastniki Mercator-
ja niso dogovorili, niti se še vedno niso odločili, ali bodo oddali ponudbo za odkup delnic v lasti Pivovarne Laško.
Niti o nameravanem prevzemu se niso izrekli.

Agrokor pojasnjuje, da z niko-
mer ni sklenil dogovora o prevze-
mu Mercatorja, niti se z NLB, Pivo-
varno Laško in banko Unicredit ni
dogovoril o delnicah Mercatorja,
niti o ceni, ki bi jo bil pripravljen
zanje plačati. Ne kupuje, ne pose-
duje delnic Mercatorja in ni vplival
na njihovo borzno ceno. Odločitev
o tem, da bi prevzel Mercator, ni
bila sprejeta v nobenem organu
družbe, v ponedeljek, ko so podaja-
li omenjeno izjavo, pa tega namena
še niso imeli.

Nič bolj določni niso, ko poja-
snjujejo svoje nadaljnje korake. O
odzivu na javni razpis Pivovarne
Laško uradno še razmišljajo. Prav-
zaprav so za STA v ponedeljek že
povedali, da so se o sodelovanju
že odločili, vendar svoje odločitve
do nadaljnjega ne bodo objavili.
Zagotavljajo pa, da tudi, če se bodo
odločili sodelovati, bo ta odloči-

tev povezana samo z nakupom
23,34-odstotnega deleža Merca-
torja. To je manj od zakonskega

praga, ki narekuje oddajo prevze-
mne ponudbe za nakup vseh del-
nic. V tej fazi, dodajajo, pa družba
Agrokor nima namena podati pre-
vzemne ponudbe oziroma kupiti
deleža, ki bi presegel 25 odstotkov
Mercatorja.

Direktor ATVP Damjan Žugelj
odgovorov ni posebej komentiral.
Dejal pa je, da pri takšni razlagi
agencija nima nikakršnih pristoj-
nosti, razen da budno spremlja
dogajanje, če pride do odkupa (če
bi delež kupca skupaj z morebitni-
mi povezanimi lastniki Mercatorja
slučajno presegel prevzemni prag).
Med poznavalci prevladuje prepri-
čanje, da bo Agrokor danes oddal
ponudbo; če bo izbran in bo posel
s Pivovarno Laško sklenjen, bo na
potezi Urad za varstvo konkuren-
ce; koncentracijo bo moral pre-
soditi še s konkurenčnopravnega
stališča. Božena Križnik
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