
Ljubljana - Vse kaže, da privatizacijski
mogotec Igor Lah s ponudbo za prev-
zem Pivovarne Laško že od vsega za-
četka ni imel namena pridobiti po-
membnejšega deleža laškega pivo-
varja. Prevzemna ponudba, v kateri
KS Naložbe za delnice Pivovarne Laš-
ko ponujajo zgolj svoje obveznice, se
izteče v petek, Lah pa je že zamudil
rok, v katerem bi lahko svojo po-
nudbo popravil.

Po naših informacijah naj bi v za-
dnjih mesecih v prevzem Pivovarne
Laško sicer poskušal prepričati tudi
nekatere večje tuje sklade tveganega
kapitala, vendar pa ti zaradi politične
nepodpore pri tem niso želeli sode-
lovati.

Ponudbo KS Naložb so banke, po-
slovna javnost in analitiki označili za
neresno, že po njeni objavi pa so večji
lastniki v neformalnih pogovorih na-
povedali, da ponudbe ne bodo spre-
jeli. Čeprav se prevzemna ponudba
izteče šele v petek, ni pričakovati niti,
da bi jo sprejeli mali delničarji. Ti

lahko namreč za delnico Pivovarne
Laško na borzi iztržijo bistveno več,
kot jim ponuja Lah (devet obveznic,
katerih realna cena se ocenjuje na
okoli pet evrov) , pri tem pa bi kupnino
dobili takoj, in ne šele čez deset tet, ko
bi zapadle obveznice KS Naložb. Gle-
de na to, daje uprava KS Naložb včeraj
sprejela sklep o izdaji obveznic, lahko
sklepamo, da je njihovo prevzemno
ponudbo sprejel najmanj eden od
7600 delničarjev Pivovarne Laško.

Kot smo poročali že julija, so ban-
kirji kmalu po objavi namere za prev-
zem začeli oblikovati konzorcij, v ka-
terem so se zbrali lastniki z večinskim
deležem Pivovarne Laško. Ker so ban-
ke Infondu Holdingu delnice Laškega
pred dvema letoma zaplenile po ceni
okoli 30 evrov za delnico, so doslej
samo zaradi padca vrednosti delnice
Pivovarne Laško izgubile že skoraj 100
milijonov evrov, od tega zgolj NLB
okoli 40 milijonov evrov. Za primer-
javo, včeraj je bila celotna Pivovarna
Laško na borzi vredna le še dobrih 90
milijonov evrov. mp


