
V skrbi za delovna mesta »NLB naj ne sili v prodajo Mercatorja«
Ljubljana - Vodstvo Sindika-
ta delavcev trgovine Slovenije
je v skrbi za delovna mesta, za
prihodnost Mercatorja in slo-
venske živilskopredelovalne in-
dustrije včeraj sklicalo tiskovno
konferenco, na kateri je zagro-
zilo s »sindikalnimi akcijami«,
če bo NLB še naprej silila v pro-
dajo Mercatorja.

BOŽENA KRIŽNIK
VANJA TEKAVEC

Tako sindikaliste kot tudi zaposle-
ne v Mercatorju vznemirja kupč-
kanje v zvezi s prodajo družbe.
Zato podpirajo njeno upravo, ki
nasprotuje prodajnim aktivno-
stim. Po njihovem prepričanju
je prodaja podjetij po dosedanjih

vzorcih v zvezi z zaplenjenimi del-
nicami pripeljala do stečaja marsi-
katerega podjetja, pravi Rožič. Pri
tem so delavci ostali brez dela, od-
govarjali pa niso ne vodilni v pod-
jetjih, ki so s krediti obremenjevali
družbe, niti vodstva bank.

Bojijo se, da je pred vrati spet
kupec brez denarja, ki bo pozneje
na ta račun izčrpaval ciljno druž-
bo. Zaradi sinergij med Mercator-
jem in Konzumom bodo ogrožena
delovna mesta, predvsem v logisti-
ki in nabavi.

Kakšno orožje lahko uporabi
sindikat proti neposlušnim ban-
čnim prodajalcem? Najprej bodo
svoje člane pozvali, naj zamenja-
jo banko in se izognejo NLB. Ta
ima sicer res samo dobro desetino
delnic Mercatorja, a je prva tarča
sindikalnih kritik zato, ker hkrati
kot neprizanesljiva upnica drži v

šahu tudi Pivovarno Laško (ki ima
v lasti in prodaja 23-odstotni delež
Mercatorja).

Po Rožičevih besedah pri proda-
ji Mercatorja pomaga kakšnih pet
močnih lobijev, ki bi s tem veliko
zaslužili. Imen tokrat še ni hotel
izpostaviti, na dan bodo prišla, če
bo Mercator prodan.
Pivovarna Laško je talka bank
O prodaji Mercatorja je bil včeraj
govor tudi na NS Pivovarne Uni-
on, vendar njeni nadzorniki o tem
niso sprejeli nobenega formalnega
sklepa. Danes bodo o Mercatorju
predvidoma govorili tudi na NS
Radenske.

Na zamrznitev prodaje Merca-
torja so se včeraj odzvali tudi v
Društvu malih delničarjev Pivo-
varne Laško. To z zaskrbljenostjo
spremlja potek finančne sanacije
laške skupine, za nastale razmere
pa krivi zlasti banke, ki z nekate-
rimi svojimi odločitvami povzro-
čajo škodo preostalim delničarjem
skupine.

Banke so v Laškem namreč v
privilegiranem položaju, saj iz-
črpavajo družbo prek plačevanja
visokih obresti na dolgove. Ker
se vsi dobički skupine posledično
prelivajo v plačevanje obresti, je
Laško pravzaprav talec bank, med-
tem ko mali delničarji že leta niso
dobili izplačanih dividend. Veliko
škodo so banke povzročile tudi z
večkratno blokado preoblikovanja
laške pivovarne v pogodbeni kon-
cem. V društvu malih delničarjev
zato razmišljajo celo o uporabi
pravnih ukrepov za zaščito svojih
interesov, od Pivovarne Union pa
med drugim pričakujejo izplačilo
dividend za leto 2011.


