
Ljubljana - Svet Agencije za trg
vrednostnih papirjev (ATVP) je včeraj
odločil glede lanske bančne zaplem-
be delnic Pivovarne Laško in Merca-
torja. Gre za morebitno usklajeno
delovanje in s tem kršenje zakona o
prevzemih.
Znano je, da je ATVP zaradi suma
usklajenega delovanja maja letos vzel
pod drobnogled osem bank, ki so av-
gusta lani skoraj sočasno mariborske-
mu holdingu Infond zaplenile delnice
Pivovarne Laško in Mercatorja: poleg
Nove Ljubljanske banke in Banke Ce-
lje so delnice takrat zasegle še Abanka
Vipa, Nova Kreditna banka Maribor,
Probanka, Gorenjska banka, Banka
Koper in avstrijska banka Hypo, ki so
tako postale tudi pomembne sola-
stnice obeh družb; v pivovarni danes
skupaj obvladujejo več kot polovico

kapitala, v Mercatorju pa imajo skoraj
35 odstotkov kapitala.
Ker so se banke za zaplembo odlo-
čile skoraj sočasno, je ATVP posumil,
da bi lahko pri tem šlo za usklajeno
delovanje, kar pa zakon o prevzemih
prepoveduje, zato je proti bankam
v primerih obeh podjetij začel po-
stopek. Presojo je, kot so potrdili na
ATVP, končal včeraj, odločitev pa še
ni znana, saj želi glavni nadzornik fi-
nančnega trga s svojo odločitvijo naj-
prej seznaniti vse banke, ki jih je vzel
pod drobnogled.
Po neuradnih informacijah časnika
Finance, naj bi ATVP zaradi usklajene-
ga delovanja bank pri zaplembi delnic
Pivovarne Laško odvzel glasovalne
pravice dvema bankama od osmih, in
sicer Novi Ljubljanski banki (23,5-od-
stotni delež) in Banki Celje (2,9-od-

stotni delež). Obe skupaj obvladujeta
več kot četrtino laške pivovarne in sta
tudi lastniško povezani - Banka Celje,
je v 49-odstotni lasti NLB. Proti dru-
gim bankam naj bi ATVP v primeru
laške pivovarne ustavil postopek, so
tudi izvedele Finance.
Ali to drži, na ATVP včeraj niso hoteli
komentirati, v Novi Ljubljanski banki
pa pravijo, da odločbe ATVP še ne
poznajo, zato je ne morejo komenti-
rati. Najhujša kazen, ki jo kršiteljem
v primeru usklajenega delovanja lah-
ko naloži ATVP, je odsvojitev deleža
v prevzemni družbi pod prevzemni
prag 25 odstotkov ali objava prevze-
mne ponudbe, kršitelja lahko kaznuje
tudi z zamrznitvijo glasovalnih pravic
v prevzemni družbi.
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