
Blokirane glasovalne pravice v Mercatorju

Agencija za trg vrednostnih papirjev jim očita usklajeno delovanje pri lanski
zaplembi delnic »najboljšega soseda« in kršitev zakona o prevzemih
Ljubljana - Agencija za trg vrednostnih papirjev je šestim domačim bankam »zablokirala« glasovalne pravi-
ce v Mercatorju zaradi usklajenega delovanja pri lanski zaplembi delnic najboljšega soseda in kršitve zakona o
prevzemih.

Brez glasovalnih pravic v Mer-
catorju so ostale Nova Ljubljanska
banka, Banka Celje, Abanka Vipa,
Nova Kreditna banka Maribor,
Banka Koper in Gorenjska banka;
te skupaj obvladujejo nekaj več kot
četrtino (25,5 odstotka) najboljšega
soseda, ne pa tudi dve tuji banki
(Unicredit in Hypo Alpe-Adria-
Bank), ki skupaj obvladujeta deseti-
no Mercatorja.

To pomeni, da banke, med njimi
tudi Nova Ljubljanska banka, ne
morejo upravljati svoje premoženje
v najboljšem sosedu, kar je že druga
ostra sankcija, ki jo je proti bankam
v slabem tednu dni izrekla ATVP.
Ne gre pozabiti, da je glavni nadzor-
nik kapitalskega trga prejšnji teden
ostro ukrepal tudi v primeru Pivo-
varne Laško in dvema bankama
(Novi Ljubljanski banki in Banki
Celje) zaradi usklajenega delovanja
zamrznil glasovalne pravice v La-
škem.

Zakaj je regulator trga tako ostro
ukrepal tudi v primeru Mercator-

ja? Po dosegljivih informacijah iz
bančnih krogov je ATVP zmotil
zlasti način, kako so banke avgusta
lani prišle do več kot četrtinskega
deleža Mercatorja. Prav vse banke
upnice so lani tako rekoč sočasno
mariborskemu holdingu Infond za-
plenile delnice Mercatorja in Pivo-
varne Laško, pri tem pa po mnenju
ATVP presegle 25-odstotni zakon-
sko dovoljeni prevzemni prag, ne
da bi objavile uradno prevzemno
ponudbo za Mercator.

Na odločbo so se že odzvali v
Novi Ljubljanski banki, ki ostri
sankciji ATVP nasprotuje. »NLB je
prejela odločbo ATVP, ki jo bo na-
tančno preučila in na tej podlagi
sprejela ustrezne ukrepe za zaščito
svojih interesov. Sicer tudi v tem
primeru nasprotujemo argumen-
tom ATVP, saj menimo, da zanje v
prevzemni zakonodaji ni nikakr-
šne pravne podlage,« so se odzvali
v NLB. Poudarjajo pa, da odločitev
ATVP ne bo vplivala na proces mo-
rebitne prodaje Mercatorja, o če-

mer se NLB pogaja z mednarodnim
investicijskim skladom Mid Europa
Partners (MEP).

Po odločbi ATVP bodo banke
ostale brez glasovalnih pravic, do-
kler ena ali skupaj ne objavijo pre-
vzemne ponudbe za Mercator ali
znižajo deleža pod zakonsko dovo-
ljeni prag 25 odstotkov. Zahtevam
ATVP bi banke torej zadostile že s
prodajo slabega pol odstoka delnic
Mercatorja, a ne gre pozabiti, da je
banke vzel pod drobnogled tudi
Urad RS za varstvo konkurence.
»V postopkovnem smislu odločitev
ATVP ne vpliva na postopke urada
za varstvo konkurence, seveda pa
nas zanimajo dejstva in okoliščine,
na podlagi katerih je ATVP sprejel
ugotovitev o usklajenem delova-
nju bank,« je povedal direktor UVK
Jani Soršak.

Na ATVP zaradi varovanja zau-
pnih informacij odločbe niso hote-
li komentirati. Potrdili so le, da so
bankam posredovali odločbo.
Vanja Tekavec


