
DAMIJAN TOPLAK
Današnja redna 18. skupščina delni-
čarjev Mercatorja bo v znamenju pre-
števanja glasov. Ugotavljalo se bo, kdo
sploh sme glasovati na tej skupščini
(glasovalne pravice naj bi bile odvzete
bankam NLB z Banko Celje, Novi KBM,
Abanki in Gorenjski banki, ki imajo
skupno 23,43 odstotka lastništva Mer-
catorja), medtem ko bodo družbe sku-
pine Pivovarne Laško s 23,34 odstotka
delnic Mercatorja tokrat na skupščini

le prisotne in zastopane. Pričakova-
ti je, da naj bi se tako skupščine ude-
ležilo okrog 65 odstotkov kapitala in
da bi moral krog okoli bank in Pivo-
varne Laško za razrešitev nekaterih
članov nadzornega sveta s strani ka-
pitala (špekulira se predvsem o Kri-
stjanu Verbiču iz VZMD in sedanjem
predsedniku nadzornega sveta Ro-
bertu Šegi) zbrati okrog tri četrtine
na skupščini prisotnega kapitala. Če
bi jim to uspelo in bodo spremenili
statut, da bo po novem v nadzornem
svetu šest predstavnikov kapitala in le
še trije namesto šestih iz vrst zaposle-
nih, bi lahko bil omajan tudi stolček
predsednika Mercatorjeve uprave Žige
Debeljaka.

Sama skupščina bo torej pokazala,
tudi s pričakovanimi nasprotnimi pre-

dlogi, kdo od sedanjih petih nadzor-
nikov Mercatorja kot predstavnikov
kapitala (Šega, Verbič, Jadranka Dakič,
Štefan Vavti in Miro Medvešek) bo
sploh ostal v nadzornem svetu, ali se
bosta temu pridružila Marjeta Zevnik,
članica uprave Pivovarne Laško, ali pa
Boris Galič, predsednik uprave Alli-
anz Zagreb, ki sta z nasprotnimi pre-
dlogi že predlagana, ali morda kakšno
povsem novo ime. Večina obstoječih
lastnikov na čelu z banko UniCredit
in Pivovarno Laško naj ne bi bila za-
dovoljnih s tem, da je nedavno pro-
padla prodaja Mercatorja hrvaškemu
Agrokorju po ceni 221 evrov za del-
nico, ki pa je trenutno na Ljubljanski
borzi vredna le še 125 evrov.

Četudi bilančni dobiček družbe
(28,82 milijona evrov) za minulo leto
omogoča izplačilo do 7,7 evra bruto
dividende, naj bi vseeno bil potrjen
predlog uprave in nadzornega sveta o
izplačilu 4,5 evra bruto dividende del-
ničarjem ali skupno okrog 16,75 mili-
jona evrov. Predlagane so še določene
spremembe statuta, ki bi upravi ome-
jile odločanje pri povečanju kapitala in
prodaji nepremičnin, pa tudi imeno-
vanje posebnega revizorja, ki bi preve-
ril delovanje Mercatorjeve uprave pri
podaji prevzemne namere za Pivovar-
no Laško.


