
Borzne družbe skušajo
izrabiti neinformiranost
malih delničarjev in od njih
(pre)poceni kupiti delnice.
V Laškem za nadaljevanje
prodaje Mercatorja

DAMIJAN TOPLAK
Nadzorniki Pivovarne Laško so na
včerajšnji seji največ pozornosti na-
menili poslovnemu načrtu za letos,
ko je (seveda brez prodanega Fructa-
la) predvidenih 215 milijonov evrov
konsolidiranih čistih prodajnih pri-
hodkov in prodanih 3,8 milijona hek-
tolitrov pijač. Nadzorniki so govorili
tudi o prihodnjih postopkih dezin-
vestiranja oziroma prodaje naložb
iz neosnovne dejavnosti, pa tudi o
nadaljnjih postopkih prodaje Mer-

catorja hrvaškemu Agrokorju, ki naj
bi jo nadzorniki in uprava Laške-
ga še naprej podpirali, vendar pa je
zdaj odločitev odvisna predvsem od
skupščine delničarjev NLB, ki ima po-
memben delež v konzorciju prodajal-
cev večinskega deleža Mercatorja.

Znano je tudi, da naj bi preosta-
li mali delničarji Pivovarne Union in
Radenske ob preoblikovanju v pogod-
beni koncem v skladu s skupščinskim
sklepom ponedeljkove skupščine del-
ničarjev Laškega prejeli delnice Pivo-
varne Laško: delničarji Uniona 1432,
delničarji Radenske pa 0,53 delnice
Pivovarne Laško za vsako obstoječo
delnico Uniona oziroma Radenske.
Po včerajšnjem borznem tečaju 9,53
evra za delnico Laškega je torej delni-
ca malih delničarjev Uniona vredna
136,47 evra in delnica Radenske 5,05

evra, kasneje pa bo mogoče po zame-
njavi delnico prodati tudi na borzi.

V društvu malih delničarjev MDS
opozarjajo, da jih kličejo zaskrbljeni
mali delničarji Uniona in Radenske,
ki so v zadnjih dneh prejeli pisno po-
nudbo enega od tujih borznih posre-
dnikov (registriranih v Sloveniji) - šlo
naj bi za avstrijski Raiffeisen, ki pa naj
bi za Unionovo delnico ponujal vsega
50 evrov in za delnico Radenske dva
evra.

V GBD naj bi po podatkih MDS
malim delničarjem Fructala ponuja-
li odkup delnic po 10 evrov, četudi
J e 93.73 odstotka Fructala Pivovar-
na Union nedavno prodala srbskemu
Nectarju, ki zdaj v prevzemni ponud-
bi za delnico preostalim malim del-
ničarjem ponuja 15,03 evra. "Očitno
je borznim hišam zmanjkalo posla
na borzi in se poslužujejo umazanih
trikov ter stavijo na neinformiranost
malih delničarjev," opozarja Rajko
Stankovič, predsednik MDS.


