
Prodajni zapleti Nenadna napoved prevzema Pivovarne Laško vpliva na odločanje o prodaji najboljšega soseda
Ljubljana - V vse hujše pro-
teste proti prodaji Mercator-
ja Agrokorju je nepričakova-
no posegel nov igralec. To je
neznana družba Eatons Capi-
tal LC, ki je včeraj, tako rekoč
v času, ko so bankirji odloča-
li o prodaji Mercatorja, objavi-
la namero za prevzem Pivovar-
ne Laško.
Vanja Tekavec
Nejc Gole

Iz dopisa, ki ga je Eatons Capital
LC včeraj posredoval Pivovarni La-
ško in ATVP, je razvidno, da gre za
družbo s sedežem na naslovu 1100
Salem Rose v Las Vegasu (Nevada).
Naša poizvedba na Google Earth
je na tem naslovu prikazala vilo
z bazenom v elitni stanovanjski
soseski na obrobju Las Vegasa. Na
tem naslovu je tudi sedež družbe
Corporation Makers, ki se ukvarja
z ustanavljanjem podjetij.

Kdo stoji za družbo, ki jo zasto-
pa Diana Speltz, ni znano. Pravnik
Miha Juhart opozarja, da namero
za prevzem lahko poda prav vsak-
do. »Prevzemna ponudba pa mora
biti finančno podprta z bančno
garancijo za morebitno plačilo
cene.«

Kljub temu pa bi lahko imela
objava prevzemne namere resne
posledice za osmi poskus prodaje
Mercatorja. Zakon o prevzemih
namreč določa, da uprava prevze-

mne tarče (Pivovarne Laško) v
času trajanja prevzemne ponud-
be lahko sklepa le tekoče posle,
za vse druge, ki niso tekoči posli
(denimo prodaja deležev), pa po-
trebuje soglasje večine delničarjev.
Še drugače: če bo Eatons Capital
objavil prevzem, bo s tem upravo
Pivovarne Laško močno omejil pri
prodaji 23,34 odstotka Mercatorja,
saj bo morala kljub morebitnemu
soglasju nadzornikov dobiti še so-
glasje skupščine delničarjev. Zbor
delničarjev se v tem primeru lahko
skliče v najmanj 14 dneh po objavi
prevzemne namere, je poudaril Ju-
hart, ki ne izključuje možnosti, da
gre pri prevzemni nameri Eatons
Capitala zgolj za manever za zavla-
čevanje prodaje Mercatorja.
Uprava Pivovarne Laško je včeraj
nadzornikom predlagala prodajo
deleža v Mercatorju, vendar ti do-
končne odločitve še niso sprejeli.
Tudi zato, ker jo v Laškem vežejo
na reprogram milijonskih posojil.

»Pivovarno bremenijo visoki
dolgovi in zahteve bank po dez-
investiranju premoženja. Zato
smo upravo pozvali, da do petka
(23. 12.) poskuša v pogajanjih s
kupcem dodatno okrepiti položaj
Pivovarne Laško, v pogajanjih z
bankami pa doseči kakovostnejše
zaveze glede reprograma posojil.
Nadzorniki namreč menimo, da
je prodaja Mercatorja neločljivo
povezana s kakovostnim repro-
gramom posojil skupine Laško,« je
poudaril predsednik NS Pivovarne

Laško Vladimir Malenkovic.
Namere prevzemnika iz Las Ve-

gasa Malenkovic ni hotel komen-
tirati. »Počakali bomo do jutri, da
vidimo, kaj je v ozadju namere. Če
se pokaže, da je resnična, pomeni
nov dejavnik v postopku prodaje
Mercatorja.« Po nekaterih infor-
macijah se je glede prodaje včeraj
zapletlo tudi na seji NLB, ki se je
zavlekla pozno v večer. Nadzorni-
ki NKBM pa so se strinjali s pod-
pisom pogodbe o prodaji deleža v
Mercatorju.

Sindikati in jankovič
proti prodaji
Medtem se še vedno stopnjujejo
pritiski zoper prodajo Mercatorja.
Že v dopoldanskih urah so pred
poslopjem vlade protestirali pred-
stavniki sindikatov, včeraj pa se je
o prodaji Mercatorja prvič javno
izrekel tudi najverjetnejši novi
mandatar za sestavo vlade Zoran
Jankovič. Povedal je, da je osebno
proti prodaji Mercatorja, »ker je to
njegov otrok, pomemben za celo-
tno slovensko živilskopredeloval-
no verigo«. O prodaji Mercatorja
Jankovič ne ve veliko, sprašuje
pa se, zakaj kupec ne objavi javne
ponudbe za prevzem. Jankovič se
sicer sprašuje, zakaj se Konzum in
Mercator preprosto ne povežeta z
izmenjavo delnic.
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Protest proti prodaji Mercatorja Agrokorju pred poslopjem vlade Foto Jože Suhadolnik


