
Na današnji skupščini
delničarjev Pivovarne
Laško največ nejasnosti
o tem, kdo bosta
nova nadzornika.
Ob špekulacijah o prodaji
podjetja delnica Pivovarne
Laško včeraj pridobila
dobrih osem
odstotkov vrednosti

DAMIJAN TOPLAK
Pred današnjo skupščino delničarjev
Pivovarne Laško, ki se bo v Laškem
pričela ob 13. uri, bo najbolj negotovo
glasovanje o dveh novih nadzornikih,
predstavnikih kapitala. Nadzorniki
Pivovarne Laško predlagajo dr. Simo-
na Čadeža (sicer člana društva MDS

-

Mali delničarji Skupaj smo močnejši)
in Damjana Beliča (Neos svetovanje).
Društvo malih delničarjev Pivovarne

Laško pa ob Čadežu predlaga svojega
novega predsednika Dušana Siljana,
medtem ko je prejšnji predsednik tega
društva (Bojan Cizej) v nadzornem
svetu Pivovarne Laško že kot predstav-
nik zaposlenih.

Neuradno smo izvedeli, da naj
točka o povečanju osnovnega kapita-
la z denarnimi vložki oziroma doka-
pitalizacija družbe Pivovarne Laško
danes naj ne bi dobila večinske pod-
pore delničarjev. Osnovni kapital in
število delnic naj bi se po ceni osem
evrov za delnico podvojili, z dokapita-
lizacijo pa bi lahko Pivovarna Laško
zbrala okrog 70 milijonov evrov sve-
žega denarja. To po svoje ni presene-
čenje, saj naj bi predstavniki bank, ki
so večinske lastnice Laškega, bolj kot
o dodatnem vplačilu kapitala razmiš-
ljali o prodaji svojih deležev v Pivovar-
ni Laško. V časniku Finance so včeraj
kot najresnejše interesente za nakup
Pivovarne Laško, a verjetno ne kot ce-
lote, omenjali nizozemski Heineken,
danski Carlsberg in zasebni naložbeni
sklad CVC Capital Partners. Ob skrom-

nih 850 evrih prometa je delnica Pi-
vovarne Laško včeraj ob omenjenih
špekulacijah pridobila dobrih osem
odstotkov vrednosti in trgovanje kon-
čala pri devetih evrih.

Za današnjo skupščino delničar-
jev, ki naj bi ji predsedoval odvetnik
Stojan Zdolšek, je še predlagano, da
se čista izguba iz lanskega leta v vi-
šini 6,29 milijona evrov pokrije iz
drugih rezerv iz dobička in kapital-
skih rezerv. Dobro obveščeni viri me-
nijo, da tako kot lani ne bo potrjen
skupščinski predlog pogodb o obvla-
dovanju oziroma predlog, da bi Pivo-
varna Laško delovala kot pogodbeni
koncem, od česar si vodstvo podjetja
obeta določene sinergije v poslovanju.
Uprava družbe naj bi ob spremembi
statuta dobila dovoljenje, da se s stvar-
nimi vložki v letu dni osnovni kapi-
tal družbe kot t. i. odobreni kapital
poveča za pet odstotkov. Na današnji
skupščini NLB in Banka Celje, katere
največja lastnica je NLB, kot skoraj 27-
odstotni lastnici Pivovarne Laško naj
ne bi imeli glasovalnih pravic.


