
Potem, ko je družba KS Nalož-
be (njen največji lastnik je s 45
odstotki ciprska Kalantia Limited
Igorja Laha) objavila prevzemno
namero za prevzem Pivovarne
Laško, se pojavljajo številna ugiba-
nja. Bo do prevzemne Igorja Laha
(revija Manager mu je "izmerila"
166,5 milijona evrov premože-
nja), ki je trgovec z neprermčnina-
mi, zlasti zanimataneprerručnini
ljubljanske Pivovarne Union in
ljubljanskega Dela, ki tudi sodita
v okvir skupine Pivovarne Laško.
Lah, ki naj bi si največ premože-
nja zagotovil od privatizacijskih
certifikatov in pidovsMh delnic,
kjer je nepregledno ukinjal nek-
danje Kompasove pide in premo-
ženja prenašal na druge družbe,
vmes pa iz lastništva, kolikor se
je dalo,scenovnonizkimi ponud-
bami iztisnjeval male delničarje,
naj bi znal dobro ohranjati vred-
nost svojega premoženja tudi v
času krize, prav tako pa, da zna
oceniti katera družba je podcenje-
na. Morebiti je ravno zaradi tega
objavil prevzemno ponudbo za
Pivovarno Laško.
Drugi pravijo, da je celotna zgod-
ba okrog Pivovarne Laško za Igor-
ja Laha lahko ustvarjanje kvečje-
mu dobre medijske podobe, ker
se je zavzel, da laška pivovarna
ostane lastniško v slovenskih ro-
kah, kar mu bodo tako in tako
preprečili. Vsekakorpabi vprime-

ru uspešnega prevzema že zaradi
finančnih razlogov in prezadolže-
nosti skupine Pivovarne Laško go-
tovo bil prisiljen v postopno pro-
dajo premoženja in posameznih
naložb, ategamu takrat ne binih-
če zameril, če bi predtem objavil
za delničarjepošteno prevzemno
ceno in bi bilo laško podjetje pač
njegovo. V izjavah za javnost zago-
tovil, da je finančna konstrukcija
prevzema vzdržna, ter da poslo-
vanje KS Naložb z morebitnim
prevzemom ne bi bilo ogroženo,
obveznostipa bi lahko bile redno
poravnavane. Družba KS Nalož-
be naj bi izdala za 200 milijonov
evrov obveznic z obrestno mero
do 6 odstotkov letno, kar pa za

lastnike Pivovarne Laško najbrž
ne bi bilo (zamenjava delnic Laš-
kega za obveznice KS Naložb)
preveč privlačno, če so že zdaj po

višjih obrestnih merah izdane
(državne) obveznice Soda, pa tu-
di recimo podjetij Sava in Petrol.
Prevzem, tako Igor Lah, naj bi bil
edina rešitev za Pivovarno Laš-
ko, saj je po njegovem trenutna
sanacija prezadolženePivovarne
Laško in odprodajanjenihdoloče-
nih naložb preveč spolitizirana.
Nenazadnje so večinske lastnice
Pivovarne I^ško banke, velik de-
lež med njimi pa imajo ravno
banke v pretežni lasti slovenske
države.
Lahko bo spet ostalo le pri bese-
dah in kupčkanju z interesi - ne-
nazadnje so v zgodbi o Pivovarni
Laško v igri še druga pijačarska
podjetja, največji slovenski trgo-
vec, ter dve pomembni časopisni
hiši.
Tuji investitorji so po preteklih
zgodbah o (nejprodajah recimo
Pivovarne Union, NLB in Teleko-
ma Slovenije, sila previdni in se
Sloveniji raje v velikem loku izog-
nejo. Če pa bodo držale napovedi
predstavnikov stranke SDS, ki bo
najverjetneje vodila novo vlado,
bo kvečjemu v NLB, ter kakšnem
energetskem in infrastruktur-
nem podjetju država zadržala
kontrolnih 25 odstotkov in eno
delnico, vse druge naložbe drža-
ve pa bi šle v odprodajo.To pa bo
najbrž narekoval tudi vse slabši
javnofinančni položaj slovenske
države.


