
Vesna Vukovič
Suzana Rankov

Ljubljana - Uprava in nadzorni svet
Pivovarne Laško se bosta danes
seznanila s ponudbami za nakup do
23 odstotkov Mercatorja, ki so jih
zainteresirani kupci do včeraj pos-
redovali Novi Ljubljanski banki kot
investicijski banki v prodajnem po-
stopku. Zato uradnih podatkov o
tem, kateri ponudniki so do izteka
roka oddali zavezujoče ponudbe,
včeraj ni bilo mogoče dobiti. A
neuradni viri trdijo, da so v tekmi za
nakup deleža najmanj trije zaintere-
sirani kupci: Ivica Todorič, večinski
lastnik Agrokorja ob pomoči rovinj-
ske družbe Adris Grupa, britanski
investicijski sklad Mid Europa Par-
tners in investicijski sklad VVarburg
Pincus. Vsi ponudniki so sicer mo-
rali ponudbi predložiti bančno ga-
rancijo prvovrstne banke v višini 20
odstotkov celotnega zneska kupni-
ne.

Pivovarna Laško, Pivovarna
Union in Radenska so mednarodni
razpis za prodajo od 8,4 do 23,4
odstotka Mercatorja na zahtevo na-
dzornega sveta laškega pivovarja
objavile 4. februarja. Posledično so
zato morale družbe formalno usta-
viti ekskluzivna pogajanja z Mid
Europa Partners, ki se je od lani
jeseni za nakup 10 odstotkov Mer-
catorja pogajal z NLB.

Imena ponudnikov, ki se jih neu-
radno omenja, niso presenečenje.
Presenečenje prav tako ni, da se je v
nakup manjšinskega deleža Merca-
torja podal Ivica Todorič osebno, saj
je želel že po finančni konstrukciji iz
leta 2009, ko je Mercator prodajal
takratni največji lastnik Skupine Pi-
vovarne Laško Boško Šrot, osebno
pridobiti delež Mercatorja skupaj s
svojim Agrokorjem ter slovenskim
lobistom in lastnikom slovenskega
in italijanskega Dinersa Tomažem F.
Lovšetom. Naši viri namigujejo, da

bo Todorič za sodelovanje na razpi-
su zastavil svoj še neobremenjeni
delež v Agrokorju. Tudi dokumenti,
ki smo jih razkrili v sobotnem
Dnevniku in ki jih je v fazi priprav
na prevzem celotnega Mercatorja
izdelala francoska banka BNP Pari-
bas, potrjujejo, da je bilo od vsega
začetka predvideno, da bo Todorič
osebno skupaj z lokalnimi partnerji
zagotovil od 75 do 175 milijonov
evrov kapitala. Višina sredstev je
odvisna od tehnike prevzema - ali
neposredno prek Agrokorja ali pa
prek posebne družbe, tako imeno-
vanega SPV (special purpose vehi-
cle).

To, za kako velik vložek gre in da
je Mca Todorič skupaj s svojim
Agrokorjem trdno odločen, da gre
nad celotni Mercator, pa kaže, da je
oddal zavezujočo ponudbo za na-
kup deleža brez skrbnega pregleda
Mercatorja. Mid Europa Partners
ima, ko gre za vpogled v poslovanje
naše največje trgovske verige, pred-
nost, saj se na lastniški vstop skrbno
pripravlja že več kot leto dni. Prese-
nečenje ni tudi sodelovanje Adris
Grupe. Že pred dobrima dvema
tednoma so krožile informacije o
tem, da financerke Agrokorja od
Todoriča zahtevajo, da za prevzem
Mercatorja oblikuje konzorcij pod-
jetij, s čimer bi se razpršila tveganja.
V Adrisu takrat naših informacij
niso želeli ne zanikati ne potrditi,
odgovorili pa so: »Adris Grupa pod-
pira željo Agrokorja za vstop v
lastništvo Mercatorja predvsem za-
to, ker gre za družbi, s katerima
Adris Grupa dobro poslovno sode-
luje. To je koristna poslovna poteza
tako za Agrokor kot za Mercator. S
tem se bo povečala vrednost obeh
družb. Prepričani smo, da bodo
takšno strateško povezovanje vodil-
nih trgovskih verig v regiji podprli
tudi potrošniki in najširša javno-
st.«

Tako kot Mid Europa Partners se
je tudi investicijski sklad VVarburg
Pincus že v preteklosti potegoval za

delež v Mercatorju. Tako se je marca
lani uvrstil v ožji izbor štirih more-
bitnih finančnih vlagateljev, ko so
svoj delež prodajale nekatere banke,
ki so mandat za prodajo zaupale
družbi Arkas. Sedanja ponudba
VVarburga naj bi sicer vsebovala
vrsto pogojev, ki bi morali biti
izpolnjeni, zato da bi bila zavezujo-
ča. Zadnje besede pa menda ni rekla
tudi Kapitalska družba, ki je še
vedno zainteresirana za nakup do
petih odstotkov Mercatorja.

Ni pričakovati, da bo nadzorni
svet Pivovarne Laško že danes spre-
jel kakršno koli odločitev, saj se
zavezujoče ponudbe iztečejo 15.
aprila. Poleg tega imajo prodajalci
možnost, da v kateri koli fazi pos-
topka odločijo, da z vsemi ponudni-
ki ali le s posameznimi od njih
opravijo pogajanja. Pivovarna Laško
ima tako možnost, da zaradi nevar-
nosti, ki bi jih prinesel Agrokorjev
prevzem Mercatorja dobaviteljem,
tudi njemu kot konkurentu na po-
dročju pijač, takoj izloči ponudbo
Todoriča. V prodajnem postopku pa
je še ena pomembna ovira. Skupšči-
na Pivovarne Laško namreč lani ni
potrdila statusnega preoblikovanja
Skupine Pivovarne Laško v pogod-
beni koncem. Posledično uprava in
nadzorni svet Pivovarne Laško ne
moreta sprejemati odločitev, ki bi
bile v nasprotju s stališči odvisnih
družb Pivovarne Union in Raden-
ske, ki imata poleg tega še vedno
nekaj odstotkov malih delničarjev.
Tako se je po neuradnih informaci-
jah nedavno že zapletlo, ko je vod-
stvo laške pivovarne želelo prodati
delnice zavarovalnice Triglav, a se
vodstvo Radenske kot lastnik delnic
s tem menda ni strinjalo. Dogajanje,
povezano z Mercatorjem, sicer bud-
no spremljajo tudi slovenski regula-
torji trga, ki preučujejo zlasti nedav-
no kopičenje delnic naše največje
trgovske družbe s strani hrvaških
investicijskih skladov.
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Ivica Todorič se v boj za Mercator podaja za vsako ceno. Da gre na vse ali nič,
kaže tudi neuradna informacija, da namerava za nakup deleža v Mercatorju
zastaviti še neobremenjene delnice Agrokorja, katerega večinski lastnik je.


