
Leto 1998
► Vodenje Merkurja od Jakoba Piskernika prevzame Bine Kordež,
takrat je v podjetju zaposlen že 10 let.

Leto 1999
► Merkur prevzame Kovinotehno.

Leto 2003
► Merkur dokončno prevzame Bofex Jurija Schollmaverja, kije v
Merkurjevi bilanci naredil veliko luknjo.

Januar 2007
► Engrotuš od Kada in Soda na dražbi kupi 319.181 delnic
Merkurja in jih pozneje proda Factor banki, Banki Koper, NLB in
Abanki.

Julij 2007
► Merfin (podjetje menedžerjev Merkurja) kupi 193.598 delnic
Merkurja od Engrotuša, NLB in Factor banke.

September 2007
► Podjetje Bineta Kordeža BK Kapital pri Factor banki najame
osem milijonov evrov posojila. Za posojilo Kordež zastavi 30,95-
odstotni delež Merfina.

Oktober 2007
► Merfin objavi prevzem Merkurja z Banko Koper, Savo, Interfin
Naložbami in Euro-Venetom (pred objavo so imeli 78,5 odstotka
delnic Merkurja, na koncu 97 odstotkov).

Januar 2008
► Delničarji Merfina na skupščini potrdijo sklep o iztisu malih
delničarjev, sklep decembra 2008 dovoli tudi kranjsko okrožno
sodišče. Na skupščini potrdijo tudi umik delnice iz kotacije
ljubljanske borze; to se zgodi marca.

Marec 2008 in julij 2009
► Merkur od že finančno izčrpanega Merfina kupi za skupaj
132,7 milijona evrov svojih delnic, kar je protizakonito, saj niso
bile ponujene v nakup zaposlenim (kot določa zakon), temveč
so bile najverjetneje - takšno je pravno mnenje pisarne Čeferin- uporabljene za financiranje Merfinovega prevzema Merkurja.

December 2009
► Merkur in Merfin pri notarju overita pogodbo o prodaji podjetja
HTC Dva. Merfin je HTC Dva, ki gaje avgusta 2008 ustanovila
finančna družba Hypo Leasing, od Merkurja kupil za 11,5 milijona
evrov. Istega dne Merfin pri isti notarki (Mateja Andrejašič iz
Kranja) proda ta delež za 20 milijonov evrov. Kupec je podjetje
Factor Leasing.

Pomlad 2010



► Merkur se znajde v hudih težavah, dobaviteljem le s težavo
plačuje, nekateri ustavijo dobave, banke upnice zahtevajo
Kordežev sestop z vodstva družbe. Zapusti ga tudi ključni
komercialist Goran Čelesnik.

Maj 2010
► Merfin in Mercator podpišeta pismo o nameri prodaje
Merkurjevih trgovin Mercatorju. Konec junija so vse aktivnosti
uradno ustavljene.

23. junij 2010
► Kordež odstopi, zamenja ga zdaj že pokojni Bojan Knuplež, kije
dotlej vodil divizijo Big Bang, in začne pregled Kordeževih poslov,
ki jih je ta zamolčal v letnem poročilu. Revizorska hiša KPMG do
jeseni posle pregleda še enkrat. Kordeževi nasledniki izračunajo,
daje nekdanje vodstvo Merkur oškodovalo za vsaj 185 milijonov
evrov.

3. november 2010
► Sodišče v Kranju je začelo postopek prisilne poravnave v
Merkurju.

9. november 2010
► Uprava Merkurja seje z nekdanjim predsednikom uprave
nakelskega podjetja Binetom Kordežem, kije bil zadnje mesece
zaposlen na mestu svetovalca uprave, dogovorila za sporazumno
odpoved delovnega razmerja brez odpravnine.

2. december 2010
► Potekajo hišne preiskave na 28 naslovih. Pridržane so štiri
osebe, med njimi Bine Kordež. P. S.


