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Ljubljana - Nadzorni svet Merkurja bo
na današnji seji obravnaval izsledke
posebne revizije poslovnekdanje upra-
ve z Binetom Kordežem na čelu, ki so
jo na letošnji skupščini zahtevali delni-
čarji. Podrobnosti niso znane, po neu-
radnih informacijah pa naj bi revizija
potrdila sum oškodovanja vvišini okoli
200 milijonov evrov.

Pričakovati je, da bo Merkur v priho-
dnjih mesecih, potem ko bodo poroči-
lo revizorjev preučili odvetniki, vložil
odškodninske tožbe proti nekdanjim
članom uprave. Glede na višino oško-
dovanja niso izključene niti odškod-
ninske tožbe proti nekdanjim članom
nadzornega sveta. Po neuradnih infor-
macijah so revizorji preverili vse posle,
prek katerih je nekdanja uprava izčrpa-
vala Merkur za poplačilo menedžer-
skega odkupa in o katerih smo že obse-

žno poročali. Gre zlasti za posle s pod-
jetjem HTC Dva, ki je služilo kot vzvod
za financiranje menedžerskega odku-
pa, prodajo trgovskega centraPrimsko-
vo, navzkrižno lastniško povezavo med
Merkurjem in Perutnino Ptuj ter poroš-
tva in garancije tretjim za obveznosti
Merfina.

»Po zakonu o gospodarskih družbah

je prejemnik poročila izredne revizije
uprava, ta pa nato predloži poročilo
nadzornemu svetu. Odločitev o uvelja-
vljanju odškodninskega zahtevka proti
članom uprave, tudi proti nekdanjim,
torej lahko sprejme nadzorni svet.
Uprava bo poročilo uvrstila na dnevni
red naslednje skupščine,« je pojasnil
predsednik uprave Merkurja Blaž Pes-
jak, ki izsledkov revizije še ni želel ko-
mentirati.

Nadzorniki bodo sicer danes obrav-
navali tudi revidirano konsolidirano
poročilo skupine Merkur zalansko leto.
Po pojasnilih naših virov je skupina lani
ustvarila 580 milijonov evrov, matična

družba pa okoli 310 milijonov evrov
prihodkov. Skupina je lansko leto kon-
čala s skoraj 60 milijoni evrov izgube,
matična družba pa s 35 milijoni evrov
izgube.

Po obsežnih oslabitvah in rezervaci-
jah v letu 2009 so tudi lani morali obli-
kovati nove rezervacije in oslabitve
sredstev. Po naših informacijah jih je
matična družba oblikovala za več kot
190 milijonov evrov, skupina Merkur
Group pa za dobrih 150 milijonov
evrov. Slabitve se nanašajo na vse vrste
sredstev, od nepremičnin, zalog, terja-
tev, finančnih naložb do danih posojil,

rezervacije pa so bile potrebne pred-
vsem zaradi danih poroštev. Slabitve so
bile, tako naši viri, za okoli 50 milijonov
evrov višje od pričakovanj. Poleg padca
vrednosti finančnih naložb, kot so del-
nice Save in Gorenjske banke, in nepre-
mičnin so pomemben del prispevala
tudi nova razkritja poroštev v hčerin-
skih družbah, za katere je novi revizor
zahteval slabitve. Poslovanje Merkurja

tako še vedno močno bremenijo deja-
nja prejšnje uprave, saj je tudi večina
novih slabitev povezanih z menedžer-
skim odkupom.

Ob upoštevanju učinka prisilne po-
ravnave je kapital matične družbe zara-
di nepričakovanih slabitev in rezerva-
cij, ki so jih zahtevali revizorji, ob koncu
leta 2010 znašal le slabih 50 milijonov
evrov, ob polletju pa okoli 40 milijonov
evrov. Toda Merkur bi glede na svojo
zadolženost potreboval okoli sto mili-
jonov evrov kapitala, zato je pričakova-
ti, da bo v prihodnjih mesecih sprožili
postopke za novo dokapitalizacijo.

Letošnje poslovanje sicer poteka v
skladu z načrtom. Ob polletju je matič-
na družba ustvarila za sto milijonov
evrov prihodkov in pred obdavčitvijo
2,3 milijona evrov izgube, medtem ko
je izgubaiz poslovanja znašala 6,7 mili-
jona evrov.


