
Nasprotniki prodaje Predsednik države posvaril pred prehitro
prodajo Mercatorja; če je treba, naj se s kupčijo počaka
Ljubljana - Slovenija bo v or-
ganih Evropske banke za ob-
novo in razvoj (EBRD) uradno
izrazila svoje nasprotovanje
sodelovanju EBRD pri financi-
ranju morebitnega Agrokor-
jevega sovražnega prevzema
Mercatorja. Pred prehitro pro-
dajo je posvaril tudi predse-
dnik države Danilo Turk.

Vanja Tekavec
božena križnik
Nasprotnikov prodaje Mercatorja
hrvaškemu Agrokorju je vsak dan
več. Za največje presenečenje je
te dni poskrbel predsednik države
Danilo Turk. Podobno kot v sredo
AUKN je včeraj pozval prodajalce
Mercatorja k skrbni in odgovorni
preučitvi vseh elementov posla.

»Verjamem, da je pri postopku
prodaje potrebna vrhunska sto-
pnja odgovornosti za odločitve,
vrhunska stopnja v smislu največje
možne predvidljivosti učinka od-
ločitev, in če je treba s podpisom
te pogodbe počakati toliko, da se
napravijo potrebne konzultacije,
je to vsekakor treba narediti,« je
poudaril.

Ministrstvo za finance pa je vče-
raj opozorilo, da bi imel prevzem
(pre)velike negativne posledice
za gospodarstvo: »Ker je Merca-
tor mrežno podjetje, ki zagotavlja
dostopnost izdelkov slovenskega
kmetijstva in živilskopredelovalne
dejavnosti široki množici potro-
šnikov, bi imel morebitni sovražni
prevzem velike negativne posledi-
ce na slovensko kmetijstvo, sloven-
sko predelovalno industrijo, bančni
trg, bruto domači proizvod, trg dela
in javnofinančni primanjkljaj.«

Na ministrstvu zato skrbno spre-
mljajo in preučujejo morebitne po-
sledice prevzema. Na podlagi ugo-
tovitev se bodo uslreznu odzvali,
a šele, ko bo jasna vloga EBRD pri
prevzemu. Formalna odločitev o
sodelovanju EBRD v poslu namreč
še ni bila sprejeta, niti je organi
EBRD še niso obravnavali.
Država meče denar
v vrečo brez dna
Tako rekoč v isti sapi so se v zaple-
te okrog prodaje vpletli mali del-
ničarji Mercatorja s pozivom drža-

vi, naj raje rešuje NLB, namesto da
prodaja Mercator. To naj stori tako,
da sama ali njeni skladi odkupijo
delnice Mercatorja, Pivovarne La-
ško in Heliosa in s tem zagotovijo
nujno potrebna sredstva za poslo-
vanje NLB in Banke Celje.

»Država je napovedala, da bo
dokapitalizirala NLB. Če bo to
storila, bo dala čisti denar v vrečo
brez dna, zato naj banki raje po-
maga z odkupom delnic Mercator-

ja. S fpm se NT.R, ki brezglavo hiti
v prodajo, čeprav vsi opozarjajo,
da ni vse tako, kot bi moralo biti,
razbremeni nadzora in upravljanja
investicije v Mercatorju,« je pouda-
ril predsednik društva MDS Rajko
Stankovič.

Tveganja, povezana s prehitro
prodajo, so prevelika, še več; če
kupec ne bo zagotovil stabilne fi-
nančne konstrukcije, lahko hitro
padejo v vodo tudi zaveze Agrokor-

ja za zaščito Mercatorja, njegovih
dobaviteljev in zaposlenih.

»Prav hitro se lahko zgodi, da bo
kljub deklarativnim in zapisanim
zavezam to postalo 'mrtva črka na
papirju', ko se sesuje morebitna 'hi-
potetična' finančna konstrukcija
po vseh ekonomskih kriterijih (na
podlagi javno dostopnih podat-
kov) zelo zadolženega potencial-
nega kupca. Da o težavah, ki lahko
sledijo pri regulatorjih trga glede
izdaje soglasij, sploh ne govorimo,«
opozarjajo v MDS.

Pivovarna Laško
o Mercatorju v torek
O prodaji Mercatorja bo govor
tudi na torkovi seji NS Pivovarne
Laško. Njen glavni nadzornik Vla-
dimir Malenkovič pričakuje, da bo
uprava pivovarne v torek dala na
mizo »optimalen predlog prodaje,
nadzorni svet pa bo podprl vsako
rešitev, ki je v dobro družbe«.

Pivovarna Laško je včeraj prejela
približno 48 milijonov evrov ku-
pnine za ajdovski Fructal, vendar

s tem njenih težav še zdaleč ni ko-
nec. Kupnina namreč zadostuje za
komaj dve leti odplačevanja obre-
sti na posojila skupine, z bankami
dogovorjen reprogram pa se bo
iztekel konec marca.

In kaj bi za poslovanje močno
zadolžene pivovarne, ki jo tudi
po prodaji Fructala bremeni 370
milijonov evrov dolgov, pomeni-

la morebitna neprodaja deleža v
Mercatorju? »To ne pomeni nujno,
da bomo končali v stečaju. Odpro-
daja Mercatorja je le eden možnih
ukrepov za sanacijo skupine. Za
nas je izjemno pomembno, kakšno
vlogo bodo pri tem imele banke,«
je odgovoril Malenkovič.

Prvak Pivovarne Laško Dušan
Zorko včeraj še ni hotel razkrivati,
kaj bo uprava v torek predlagala
nadzornikom. Takrat se bodo se-
stali tudi nadzorniki Nove Kreditne
banke Maribor, vendar je neuradno
mogoče slišati, da na seji ne bo go-
vora o prodaji najboljšega soseda.
Delnica Mercatorja je včeraj posko-
čila za 5,23 odstotka, na 161 evrov.
Pogodbeni partnerji
so se uskladili
Pridobili smo ključni del osnutka
kupoprodajne pogodbe med Agro-
korjem in prodajalci Mercatorja, ki
je po zagotovilih naših virov uskla-

jen. V celoti ga povzemamo na
spletni strani www.delo.si. O doku-
mentu naj bi se dokončno odločili
po sejah nadzornih organov. Če bo
volja prodajalcev vzdržala, je pod-
pis zavezujoče ponudbe oziroma
pogodbe mogoče pričakovati sredi
prihodnjega tedna.

Zaveze in jamstva, ki jih Agrokor
veže na pridobitev skupaj 75-odsto-
tnega deleža Mercatorja, namerava
vključiti v prospekt javne prevze-
mne ponudbe. Za zaposlene so
najpomembnejše zaveze, da v treh
letih od koncu posla nihče v Mer-
catorju v Sloveniji ne bo odpuščen
iz poslovnih razlogov, da se bodo

v tem obdobju plače poviševale in
oboje bo vključeno v podjetniško
kolektivno pogodbo. Če bo kupec
kršil zaveze, bo moral plačati po
15.000 evrov na odpuščenega, pet
milijonov evrov, češe plače ne bodo
poviševale, in milijon evrov za krši-
tev določila o kolektivni pogodbi.

Drugi sklop zavez se nanaša na
dobavitelje Mercatorja; Agrokor jih
ne bo omejeval, ampak bo odnose z
njimi še krepil, dobili pa bodo tudi
mesto v njegovi maloprodajni mre-
ži. Predvidena je pogodbena kazen
v višini milijona evrov za vsako od
kršitev zavez dobaviteljem.

Zaveze se nanašajo med drugim
še na ohranitev vodstva in strate-
ških funkcij v Sloveniji (za pet let),
ohranitev blagovne znamke v Slo-
veniji, Srbiji in Črni gori, nobenih



garancij, posojil ali zavez za pre-
vzem Mercatorja (pogodbene ka-
zni znašajo pet milijonov evrov),
ohranitev dvotirnega upravljanja,
zastopanost zaposlenih in tujih
finančnih partnerjev v NS Merca-
torja (pri čemer je za kršitev pred-
videna odškodnina).

Svaril nasprotnikov prodaje je čedalje več. Foto Voranc Vogel


