
Društva malih delničar-
jev, ki so blizu upravam
Pivovarne Laško oziroma
Mercatorja, že sprožila
medijsko vojno pred janu-
arsko skupščino delničar-
jev Pivovarne Laško

DAMIJAN TOPLAK
Poročali smo, da bo za 30. januar pri-
hodnje leto sklicana skupščina delni-
čarjev Pivovarne Laško, kar se je včeraj
tudi zgodilo. Delničarji bodo med
drugim glasovali o do 87,47 milijona
evrov vredni denarni dokapitalizaci-
ji, o možnosti statutarnega povečanja
kapitala za do polovico (odobreni ka-
pital), že tretjič o oblikovanju skupine
kot pogodbenega koncema, o soglasju
k prodaji 8,43-odstotnega lastniškega
deleža Pivovarne Laško v Mercatorju
hrvaškemu Agrokorju, o reprogramu
bančnih posojil (prestavitvi odplače-
vanja glavnice do prejema kupnine za
prodajo Mercatorja ali do izvedene do-
kapitalizacije), pa tudi o višjih plačilih
nadzornikom, za katere je predlagana
statutarna sprememba, da so lahko,
tako kot uprava, tudi člani nadzornih
svetov odvisnih družb.

V Društvu malih delničarjev Pivo-
varne Laško (DMDPL) so po sklicani ja-
nuarski skupščini delničarjev Laškega
za januar napovedali sestanek izvršne-
ga odbora društva, kjer bodo obliko-
vali skupščinska stališča. "Primarna
naloga društva bo zaščititi interese in
vrednost premoženja delničarjev Pi-
vovarne Laško. V preteklosti smo več-
krat opozarjali na mačehovski odnos
tako večjih delničarjev kot drugih od-
govornih za položaj, v katerem se je
znašla skupina Laško. Društvo je pod-
piralo predloge uprave in nadzornega
sveta Pivovarne Laško za oblikovanje
pogodbenega koncema, saj je to naj-
boljše zagotovilo tako lastnikom za
ohranjanje vrednosti in plemenitenje
premoženja kot tudi bankam upni-
cam za vračilo dolgov. Izvršni odbor
DMDPL bo obravnaval tudi prevze-
mno ponudbo, kot jo je napoveda-
la družba Mercator, najpomembnejši

kriteriji, po katerih bo presojal vero-
dostojnost ponudbe, pa bodo: cena za
delnico in način plačila, ki ju bo po-
nudil potencialni prevzemnik, ga-
rancije za ohranjanje delovnih mest
v družbah skupine in tržni položaj
dobro uveljavljenih blagovnih znamk
skupine na domačem in tujih trgih
po morebitnem prevzemu Pivovarne
Laško. Menimo, da bo po objavi pre-
vzemne ponudbe hitro jasno, ali gre
zgolj za manever zavlačevanja procesa
prodaje delnic družbe Mercator ali za
spremembo poslovne strategije Merca-
torja, ki do zdaj ni vključevala lastni-
škega povezovanja s pomembnejšimi
dobavitelji," pojasnjuje Dušan Siljan,
predsednik DMDPL.

V Vseslovenskem združenju malih
delničarjev (VZMD) pa zahtevajo ta-
kojšnje posredovanje oziroma objavo
kupoprodajne pogodbe za delnice
Mercatorja, ki naj bi jo delničarji Pi-
vovarne Laško potrdili na januarski
skupščini brez možnosti proučitve
vsebine, in zaznavajo utemeljen sum
protizakonite neenakopravne obrav-
nave delničarjev, o čemer so seznani-
li ATVP. "Glede na objavljen predlog
sklepa naj bi delničarji - teh je v Pi-
vovarni Laško 7496 - potrdili pro-
dajo deleža v Mercatorju na podlagi
pogodbe, s katero ne razpolagajo in
je ne poznajo. Pogodbe, ki ni bila ob-
javljena z gradivom za skupščino, o
katere domnevni vsebini so bili v jav-
nosti izraženi marsikateri pomisleki
in svarila. Pri tem je celo v predla-
ganem sklepu navedeno, da se lahko
prodajna cena spremeni glede na po-
godbeni mehanizem, ki pa ga delni-
čarji ne morejo poznati, saj doslej ni
bil nikjer uradno objavljen ali dosto-
pen. Dodatno skrb zbujajoče je, da vse
kaže, da je imel in ima vsaj en posa-
mezni delničar dostop do informacij,
ki niso dostopne drugim delničarjem.
Težko si zamislimo, da bi Kapitalska
družba kot 7,06-odstotni delničar (so)
predlagala takšen sklep, ne da bi po-
znala in temeljito proučila vsebino
kupoprodajne pogodbe, zato smo se o
utemeljenem sumu protizakonite ne-
enakopravne obravnave delničarjev
odločili obvestiti tudi ATVP," je poja-
snil mag. Kristjan Verbič, predsednik
VZMD.


