
Slovenija • Zadruge oddale skupno ponudbo za odkup

Dobri dve leti potem, koje konzorcij lastnikov ljubljanskih mlekarn, zbranih okoli NFD Holdinga, objavil ponudbo o odprodaji 50,28-odstotnega deleža
družbe, se ni zgodilo nič razen medsebojnega obtoževanja slovenskih zadrug, katera In pod kakšnimi pogoji bi ali ne bi odkupila deleža. Končno pa se
je situacija letos premaknila vsaj za majhen korak: velika večina slovenskih zadrug seje namreč povezala In podpisala sporazum o skupnem namenu
pridobitve delnic ljubljanskih mlekarn.

V tem času je, kot smo že po-
ročali, vrednost delnice druž-
be padla na polovico, torej s
prvotnih 14 na 7 evrov; takšna
cena pa je bila upoštevana
tudi v skupni neobvezujoči
ponudbi praktično vseh slo-
venskih zadrug, z izjemo dveh
ali treh. Mlekodel, d. o. o., ki je
oddal neobvezujočo ponudbo
za odkup, zdaj čaka na odgo-
vore družbe Pricewaterhou-
seCoopers, ki za lastnike vodi
postopke prodaje, da mu omo-
goči nadaljnje postopke, kot je
izvedba podrobnega skrbnega
pregleda ciljne družbe.

Janko Stojkovič, predsednik
nadzornega sveta Mlekodela,
o nameravanem nakupu pra-
vi: „Zavedamo se, da so krizni
časi, vendar to mora biti v na-
šem nacionalnem interesu, saj
gre za skrb za lastno pridela-
vo hrane. Za nas je ključnega
pomena dejstvo, da z oddajo
165 milijonov litrov mleka
Ljubljanskim mlekarnam skr-
bimo za naše kmetije, ki jim
mleko predstavlja edini vir za-
služka, in zato nam ni vseeno,
v čigavih rokah se bodo jutri
znašle mlekarne!"

Z nameravano potezo odku-
pa, ki pa seveda še zdaleč ne
pomeni, da bo odkup tudi res
izpeljan, si kmetijske zadruge
in proizvajalci mleka želijo
zagotoviti dolgoročni odkup
mleka. V večini držav Evrop-

ske unije so kmetijske zadruge
in kmetje že večinski lastniki
mlekarn. Povsod se je tudi iz-
kazalo, da je takšno lastništvo
primerno za razvoj mlečne go-
vedoreje in mlekarn ter tako
zagotavlja preskrbo trga s ka-
kovostnimi mlečnimi izdelki
po primernih cenah.

Neobvezujoča
ponudba zadrug
Je le majhen
korak

Vendar pa je oddaja neob-
vezujoče ponudbe za odkup,
ki so jo podpisale zadruge,
le začetek postopka prodaje
deleža in nikakor ne daje niti
najmanjše garancije, da bi ozi-
roma bodo slovenske zadruge
tudi dejanski lastnik mlekarn.
Direktor ptujske Kmetijske
zadruge Marjan Janžekovič
namreč pravi, da je po sicer
neuradnih informacijah bilo
oddanih kar 12 neobvezujo-
čih ponudb in je tako ponud-
ba zadrug le ena izmed njih:
„Kdo vse naj bi bili ponudni-
ki, nimam pojma, saj naj bi šlo
za poslovno skrivnost. Zato
so tudi informacije o več po-
nudnikih zaenkrat neuradne.
Res pa je, da naša skupna za-
družna neobvezujoča ponud-
ba bazira na vrednosti delnice

7 evrov, kar pomeni, da bi za
51-odstotni delež mlekarn
vplačali nekaj manj kot 25 mi-
lijonov evrov. Vendar tudi to
ni nič dokončnega. Namreč,
tisti, ki bo izbran kot najbolj-
ši ponudnik, bo moral kupiti
100-odstotni delež Ljubljan-
skih mlekarn. Glede na to da
so zadruge prek Mlekodela že
skoraj 24-odstotni lastnik, bi
to pomenilo, da bi v primeru,
če so izbrane kot najugodnej-
ši ponudnik, morale dokupiti
še preostalih 16 odstotkov la-
stniških deležev. Tako namreč
zahteva Zakon o prevzemih.
Sicer pa je pot do odkupa še
dolga, saj je zdaj potreben skr-
ben pregled poslovanja, nato
izbor najboljšega ponudnika,
nato podpis zavezujoče po-
nudbe s strani izbranega po-
nudnika, ki seveda mora imeti
tudi ustrezno bančno garanci-
jo itd."

Če bo najboljši
ponudnik tujec...

Janžekovič ob tem ne izklju-
čuje možnosti, da so med osta-
limi neuradnimi ponudniki za
odkup predvsem tuja podje-
tja in med njimi je lahko tudi
takšno, ki je podalo boljšo
ponudbo kot Mlekodel: »Vse-
kakor bomo tako ali drugače
v zakonskem roku obveščeni,

kdo je izbrani ponudnik. V
primeru, da bo to kakšno tuje
podjetje, se bojim, da bodo šle
tudi Ljubljanske mlekarne po
poti ormoške Tovarne sladkor-
ja, kot sem že večkrat povedal.
Če nam, zadrugam, namreč
nikakor ne uspe s ponudbo,
s pogajanji, potem bomo v
primeru tujega kupca primo-
rani odprodati tudi naš seda-
nji zadružni delež, saj nima
nobenega smisla in pomena,
da ostanemo v lastništvu brez
vsakega vpliva na poslovanje!"

Direktor ptujske Mlekarske
zadruge Drago Zupanič, ki je
prav tako sopodpisnica neob-
vezujoče ponudbe za odkup
večinskega deleža Ljubljan-
skih mlekarn, je precej manj
zgovoren kot Janžekovič. Po-
vedal je le, da so ponudbo res
podpisale skoraj vse zadruge
in da res krožijo govorice o
več drugih ponudnikih: „Sicer
pa sem sam v komisiji in naj-
kasneje sredi marca mora biti
jasno, kdo bo izbran kot naj-
ugodnejši ponudnik oziroma
kupec Ljubljanskih mlekarn.
Če bo namesto skupne ponud-
be zadrug izbran nekdo drug,
pravzaprav ne moremo nare-
diti nič. In ta možnost seveda
obstaja, osebno pa menim, da
bi lahko bil boljši ponudnik
le nekdo iz tujine, iz Slovenije
ne. To pa za nas vsekakor ni
nič dobrega ..."
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Bo res v kratkem znano, kdo bo novi lastnik Ljubljanskih mlekarn?

Družbo Mlekodel, d. o. o.,
so ustanovile kmetijske za-
druge v letu 1998. Sesta-
vlja jo 33 kmetijskih zadrug
in dve delniški družbi, ki so
skupaj lastnice 23,65-od-
stotnega deleža Ljubljan-
skih mlekarn.


