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Člani nadzornega sveta so se seznanili
z vsebino prodajne pogodbe za delnice
družbe Mercator in na petkovem nada-
ljevanju četrtkove seje soglašali, da Pi-
vovarna Laško proda omenjeni delež.

Največji slovenski trgovec Merca-
tor ostaja še naprej prvovrstna politič-
na tema. O Mercatorju se je govorilo
tudi ob robu postavljanja nove slo-
venske vlade, četudi je nadzorni svet
Pivovarne Laško v četrtek na predlog
uprave sklenil, da se z dnevnega reda
današnje skupščine Laškega umakne
predlog sklepa o prodaji deleža v Mer-
catorju Agrokorju. Delničarji naj bi se
predvidoma le seznanili z aktivnost-
mi glede prodaje. Za dokončno odlo-
čitev, ali bo prodajni konzorcij bank
in Laškega prodal večinski lastniški
delež v Mercatorju, bo sedaj odločil-
na skupščina delničarjev NLB, banke,
v kateri ima največji delež (ne)posre-
dno država. Največja pozornost pa
bo na skupščini namenjena temu, ali
bodo delničarji dali soglasje k poveča-
nju kapitala Pivovarne Laško (bodisi
prek dokapitalizacije ali statutarne-
ga instituta odobrenega kapitala) ter
ali bodo potrdili, da se sme skupina
Pivovarne Laško oblikovati v pogod-
beni koncem, pri čemer bi mali delni-
čarji za vsako delnico Uniona pridobili
14,32 delnice Pivovarne Laško ter za
vsako delnico Radenske 0,53 delnice
Pivovarne Laško. Na današnji skupšči-
ni Laškega NLB in Banka Celje, ki sta
26,4-odstotni lastnici, ne bosta imeli

glasovalnih pravic.
V SDS, ki prevzema oblast, so v

soboto na naše poizvedovanje glede
Mercatorja odgovorili le, da izjav o
tem ne bo. Ima pa odločno stališče do
povezave Mercator-Agrokor koalicij-
ska NSi, po besedah poslanca Jožefa
Horvata v njej odločno nasprotujejo
prodaji Mercatorja "kupcu, za katere-
ga lahko upravičeno dvomimo, da ima
poštene namene. Nimamo namreč no-
benih trdnih zagotovil, da bo Agrokor
kot potencialni kupec kupnino tudi v
resnici poravnal. Poleg tega ima slo-
venska javnost še nekaj drugih razlo-
gov, da Agrokorju ne zaupa. Čas pa
je tudi, da slovenski davkoplačeval-
ci enkrat za vselej nehamo plačevati
zablode tranzicijskih prevzemov in
t. i. nacionalnega interesa." Radovan
Žerjav, predsednik SLS, pa se zaveda,
da Mercator na dolg rok ne more ostati
slovenski, ker preprosto ni domačega
kapitala za to. A obenem dodaja: "Za-
vedamo se tudi tega, da kupec, ki je
v tem trenutku edini realen, ni pravi
strateški partner za Mercator. V pri-
meru, da se Mercator proda Agrokorju,
smo proti takšni prodaji. Mercator po-
trebuje strateškega partnerja, ki je tr-
govec, ne pa strateškega partnerja, ki
ima razvito celotno vertikalo od pro-
izvodnje prek predelave do trgovine.
K temu je treba dodati dejstvo, da gre
za nakup brez kapitala, samo s kredi-
ti. V Sloveniji imamo dovolj svojih taj-
kunov in ne bi želel, da bi jih uvažali
od drugod."

Zoran Jankovič, vodja Pozitivne
Slovenije, dolga leta pa šef Mercator-

ja, je že večkrat poudaril, da je osebno
proti prodaji, ker je Mercator "na neki
način moj otrok. Imeli smo filozofi-
jo širiti se v celotni del Evrope, dati
prednost slovenski proizvodnji, proi-
zvodnji tam, kjer ima Mercator svoje
trgovine. Že pred sedmimi leti sem
predlagal združevanje trgovcev iz te
regije. Najboljše bi bilo, da se Konzum
ali Agrokor in Mercator povežeta z za-
menjavo delnic. Govorim na pamet: da
bi imela vsak 40 ali 45 odstotkov, 10
ali 15 odstotkov pa bi imela Evropska
banka za obnovo in razvoj." Kmetij-
ski minister v odhajanju, poslanec SD
Dejan Zidan, pa je ostro proti prodaji
največjega slovenskega trgovca pod-
jetju Ivice Todoriča. "Vsa zgodba se je
začela pod prvo Janševo vlado, ko je
bila trgovska družba z velikim poten-
cialom prodana dvema slovenskima
tajkunoma. Od tam izvirajo ključ-
ne težave. In zgodba se bo razpletala
pod istim človekom - Janezom Janšo.
Razpletla pa se bo tako na skupščini
NLB in ne Pivovarne Laško. Upam, da
je nauk prve prodaje tajkunom tako
jasen, da se bo nova vlada odločila za
interes slovenske države in ne tujega
tajkuna," pravi Zidan. Obenem opo-
zarja, da so težki položaj Pivovarne
Laško zakuhale slovenske banke, ki
so financirale tajkunski prevzem pod-
jetja in nato breme tega manevra pre-
valile na pleča Pivovarne Laško. "Zdaj
banke Pivovarni Laško ne omogoča-
jo normalnega življenja, ampak terja-
jo ta denar nazaj takoj. To ravnanje je
nesprejemljivo," pravi Zidan.



Nadzorni svet Pivovarne Laško seje odločil za prodajo Mercatorjevih delnic Agrokorju.
(Igor Napast)

Damijan: Bodo dovolili prodajo Mercatorja?
Ekonomist, kratek čas tudi Janšev minister za razvoj dr. Jože P. Damijan, za
STA ocenjuje, da bi lahko bila nova desnosredinska vlada na gospodarskem
področju nedvomno bolj uspešna od pretekle vlade, saj ima program, ki je
usmerjen k ponovnemu zagonu gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih
mest. Prvi test za vlado bo po njegovem odločitev glede izvajanja strategije
obeh državnih bank - NLB in NKBM. In v tem kontekstu omeni tudi Merca-
tor: "Če bo vlada nastopila v vlogi delničarja in bankama dovolila, da očistita
svoje portfelje, denimo tudi z odprodajo delnic Mercatorja, potem bo vlada
pridobila kredibilnost glede bodočih privatizacij in privabljanja tujega ka-
pitala k sanaciji naših podjetij." (mst)

Laško ne more čakati
Pivovarna Laško preprosto mora prodati delež v Mercatorju, čim prej potre-
buje kupca, čeprav bi lahko nove politične okoliščine prinesle kakšne druge
poglede. Tudi v odnosu do državnih bank. Ampak Laško nima časa čakati, o
prodaji Mercatorja za Večer pravi ekonomist dr. Maks Tajnikar, (va)

Načrtujejo rast
Pivovarna Laško namerava letos prodati 3,8 milijona hektolitrov pijač in
ustvariti 215 milijonov evrov neto prihodkov, kar je oboje približno 4,5 od-
stotka več kot v lanskem letu. (dt)


