
Mersteel pred glasovanjem o prisilni poravnavi

Marca je Mersteel z brutp razliko v ceni že pokril stroške tekočega poslovanja
Končno bodo lahko črpali posojilo Gorenjske banke v višini treh milijonov evrov
Ljubljana - Mersteel, Merkurjeva metalurška divizija, ki je prav tako kot matična družba v prisilni poravnavi, je
marca poslovanje končal bolje, kot predvideva načrt finančnega prestrukturiranja. Kot je mogoče razbrati iz re-
dnega mesečnega poročila dolžnika, je družba tik pred začetkom glasovanja o prisilni poravnavi na račun starih
bremen mesec sklenila v rdečem, vendar je bila skupna trimesečna izguba iz poslovanja nižja, kot bi bila po ome-
njenem programu, upoštevaje finančne odhodke, paje v mejah pričakovanj.

Mersteel je marca ustvaril za
okoli 3,1 milijona evrov prihod-
kov od prodaje. V. tem mesecu je
prvič od začetka prisilne porav-
nave z bruto razliko v ceni pokril
vse stroške iz tekočega poslova-
nja. Upoštevaje poslovne odhodke
zaradi razvrednotenja zalog, ki se
slabo obračajo, na čisto iztržljivo
vrednost (140.000 evrov), pa je bil
končni izid poslovanja negativen
(v višini 90.000 evrov). Rezultat
so dodatno znižali odhodki iz fi-
nanciranja, v katerih so bile poleg
obresti slabitve terjatev, pri katerih
je možnost za poplačilo nižja. Zato
je bilo marca pod črto za dobrih
300.000 evrov izgube.

Končno je nared tudi najem likvi-
dnostnega posojila, o katerem se je
uprava s štirimi bankami upnicami
pogajala že januarja. Takrat so skle-
nile dogovor o premostitvenem
posojilu za zagon poslovanja, za
obnovitev zalog in polnjenje polic,
skupaj v višini od šest do osem mi-
lijonov evrov. Del svežega denarja
naj bi bil v obliki kredita, del pa v
obliki faktoringa, torej prodaje ter-
jatev. Pričakovali so sicer, da bodo
kredit lahko črpali že konec febru-
arja, a se je posel zavlekel. Če bi bil
denar v resnici že takrat na voljo, bi
Mersteel lahko prej popolnil zaloge

in bi bil poslovni rezultat za marec
še boljši, je zamudo komentiral di-
rektor družbe Darko Gregorič.

Tako je upniški odbor lahko po-
trdil najem treh milijonov evrov
pri Gorenjski banki šele na aprilski
seji. Kredit bo namenjen izključno
poplačilu obveznosti do dobavite-
ljev blaga, odplačilna doba je pet
let z enoletnim moratorijem, obre-
stna mera pa šestmesečni euribor s
3,75-odstotnim pribitkom. Merste-
el je kredit zavaroval s hipoteko na
skladišču v Sarajevu in na poslovni
stavbi v Zagrebu.

Prisilna upraviteljica Katarina
Benedik je upnike Mersteela že
30. marca pozvala, naj glasujejo o
prisilni poravnavi tega. Za to imajo

čas do 30. aprila. Vodstvo družbe
sicer nima neposrednega vpogle-
da v prispele glasovnice, po infor-
macijah, ki jih je direktor Gregorič
zbral med udeleženci prisilne po-
ravnave, pa so zanjo že glasovali
vse banke in tudi največji poslovni
partnerji (Acroni, Impol, italijanski
Perles Merkur). Potrebna 60-od-
stotna kvota je torej neuradno že
zagotovljena. Spomnimo, da so
upniki v prisilni poravnavi prijavili
dobrih 155 milijonov evrov terja-
tev, prisilna upraviteljica jih je pri-
znala 68,8 milijona evrov, druge je
prerekala.
Božena Križnik

Vzporedno z odločanjem o prisilni poravnavi Mersteela poteka še en
sodni postopek: višje sodišče bo (prednostno) presojalo o,ugovoru,
ki ga je dala Abanka na pogojne terjatve NKBM in NLB. Mersteel
je bil namreč porok za kredite, ki jih je Merkur najel pri teh dveh
bankah (poroštvo sega v čas oddelitve Mersteela od Merkurja).
Banki sta pogojni terjatvi prijavili. Medtem je Merkur z izkupičkom
z dražbe delnic Gorenjske banke poravnal del kredita NKBM, del pa
je ostal neodplačan. Abanka je to izpodbijala, češ da hči (Mersteel)
ne more biti porok za kredit matere (Merkurja) in da to ni v skladu z
zakonom o gospodarskih družbah. Če sodišče odloči v korist Abanke,
se bodo Mersteelu pogojne terjatve celo znižale in bo laže izpolnil
načrt finančnega prestrukturiranja. Glasovanja o uspešnosti prisilne
poravnave ne more ogroziti, lahko pa prisilna upraviteljica počaka s
sklepom do odločitve sodišča.



banke in poslovni partnerji menda podpirajo prisilno poravnavo
gradbene divizije Merkurja foto igor zaplatil


