
Kot smo imeli v zadnjih letih večkrat priliko videti, so tudi
gorenjskega neslavno propadlega tajkuna Bineta Kordeža
prejšnji teden pridržali policisti in ga odpeljali na zasliša-
nje v zvezi s sumi kaznivih dejanj pri menedžerskem pre-
vzemu družbe Merkur.

Prevzem je Kordež s sodelovanjem drugih vodilnih menedžerjev
podjetja pred tremi leti izpeljal po družbi Merfin. Nekdanji pred-
sednik uprave Merkurja se je hvalil, da je dobil več stomilijon-
ski kredit »na dobro ime«, za zavarovanje pa je zastavil prav tiste
delnice Merkurja, ki jih je šele nameraval kupiti. Preiskavo zoper
njega, direktorico Merfina Marto Bertoncelj ter še nekaj akterjev
prevzema usmerja skupina tožilcev za pregon organiziranegakri-
minala, vanjo pa so vključeni kriminalisti Nacionalnega preisko-
valnega urada. Sumijo jih za več kaznivih dejanj zlorabe položaja
ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter več kaznivih dejanj
pranja denarja. Pri tem naj bi v zadnjih treh letih povzročili za več
deset milijonov evrov premoženjske škode, po neuradnih podat-
kih celo 150 milijonov evrov. V sklopu preiskave so kriminalisti
izvedli več hišnih preiskav, med drugim tudi pri Kordežu doma
na Lancovem in na sedežu Merkurja v Naklem.
Merkur je trenutno v postopku prisilne poravnave, nekdaj močno
trgovsko podjetje ima skupno za kar 750 milijonov evrov dolgov.
Za zdaj novo vodstvo družbe zoper Kordeža in njegove tesne so-
delavce še ni vložilo odškodninskih tožb, s tem naj bi se začeli
ukvarjati, ko bodo najprej zagotovili prihodnost družbe.
Bine Kordež je bil še do pred kratkim eden najbolj uglednih slo-
venskih menedžerjev. Pred tremi leti ga je Združenje menedžer
imenovalo celo za menedžerja leta, v svoji obrazložitvi za odloči-
tev pa so, ironično, kot argument za priznanje navedli tudi Kor-
deževo objavo prevzemne ponudbe za podjetje. Pred sedmimi leti
si je prislužil nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne
gospodarske in podjetniške dosežke trajnejšega pomena. Očitno
več kot nekaj let od tedaj ti dosežki niso trajali.
Rojen je bil leta 1956 na Jesenicah. Po končani srednji ekonom-
ski šoli v Kranju je leta 1980 diplomiral na ljubljanski ekonomski
fakulteti, pet let kasneje je postal magister ekonomije. Najprej je
delal v kropski družbi Plamen, leta 1988 se je zaposlil v Merkur-
ju kot finančni direktor. Nadzorni svet ga je 1998. imenoval za
predsednika uprave Merkurja, leta 2003 so ga zaradi uspešnega
vodenja potrdili za nov petletni mandat in pred dvema letoma
znova. Junija letos, potem ko je postal potop družbe že dejstvo, je
odstopil z mesta predsednika uprave. Očitno vsaj nekaj let prepo-
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Izjave o Binetu Kordežu:
FRANC PUKŠK, poslanec
SLS: »O Kordežu in o
vseh, ki so izkoristili
dobra podjetja za
lastninjenje, imam
slabo mnenje. Vse pre-
moženje mu je treba
odvzeti, tudi tisto, ki
gaje morebiti prepisal
na sorodnike.«

KRISTJAN VERBIČVse-
slovensko združenje
malih delničarjev: »Z
vidika malih delničar-
jev je bil prevzem Mer-
kurja še sorazmerno
korekten v primerjavi
z drugimi prevzemni-
mi zgodbami. Zdaj je
treba storili vse za ohranitev Merkurja,
delovnih mest, seveda pa je treba sankci-
onirata vsakršna protizakonita ravnanja
nekdanjega vodstva družbe.«

CVETKA ZALOKARORAŽEM,
poslanka Zares:
»Kotje bil Kordež v
preteklosti najbolj za-
služen za rast Merkur-
ja, je poslal z mene-
džerskim prevzemom,
s katerim je izčrpaval
podjetje, najbolj za-
služen za njegov padec. Tudi zanj je bila
usodna pogoltnost.«


