
Mercator Kristjan Verbič: Saj vendar odločamo o več sto milijonih evrov -Moti
jih, ker v pogodbi ni natančno opredeljeno, kdaj bo Agrokor nakazal kupnino
Ljubljana - Prodaja Mercator-
ja hrvaškemu Agrokorju bi se
lahko zavlekla vsaj do konca fe-
bruarja, saj mali delničarji zdaj
predlagajo odlog odločanja o
prodaji najboljšega soseda.

Vanja Tekavec

Zapleti, povezani s prodajo Merca-
torja hrvaškemu Agrokorju, si kar
sledijo. Če je še včeraj kazalo, da
bodo delničarji Pivovarne Laško o
tem odločali na skupščini 30. janu-
arja, je včeraj na to točko dnevne-
ga reda padel nasprotni predlog.
Vložili so ga mali delničarji, zdru-
ženi pod okriljem Vseslovenske-
ga združenja malih delničarjev
(VZMD), ki želijo, da se odločanje
o tem preloži na čas po zaključku
prevzema Pivovarne Laško s strani
Mercatorja.

»Saj vendar odločamo o več sto
milijonih evrov kupnine,« je včeraj
poudaril predsednik VZMD Kri-
stjan Verbič.

Predsednik VZMD zagotavlja, da
njihov nasprotni predlog ni usmer-
jen proti prodaji Mercatorja, si pa
v združenju »o tako pomembni
kupčiji za domače gospodarstvo«
vsekakor želijo več pojasnil; še po-
sebno kdaj, če sploh, naj bi Agro-
kor nakazal kupnino za Mercator
ter kolikšno.

Nejasnosti glede
plačila kupnine
Za nasprotni predlog so se v VZMD
odločili, ko so pridobili in proučili
prodajno pogodbo med Agrokor-
jem in konzorcijem prodajalcev.
Ugotovili so, da je njena vsebina za
tovrstne posle nenavadna, pa tudi
precej nejasna, še zlasti, ko gre za
zaščito interesov prodajalcev (torej
bank in Pivovarne Laško).

Najbolj »nedorečeno« je plačilo
kupnine, saj iz pogodbe ni mogo-
če natančno ugotoviti, kdaj bo ta
nakazana ali kolikšna bo. Hkrati
Agrokor ne zagotavlja, da je sposo-
ben plačati kupnino za Mercator,
ter tudi ne daje ustreznih zavaro-
vanj (bančnih garancij) za izpolni-
tev svojih obveznosti v dobro pro-
dajalcev, je v obrazložitvi predloga
med drugim zapisalo VZMD.

Najprej prevzem,
potem odločanje
Še bolj kot manjkajoča oziroma
nejasna zagotovila glede kupnine
VZMD zanima, kako se bo končal
prevzem, ki ga je Pivovarni Laško
v času Božiča napovedal Mercator.
Mali delničarji namreč menijo, da
se mora najprej končati prevzem
pivovarne (ta je za zdaj v fazi name-
re), šele nato lahko njeni delničarji
odločajo o prodaji Mercatorja.

Če bi Pivovarna Laško in Agro-
kor pogodbo o prodaji Mercatorja

sklenila med prevzemom pivo-
varne, bi ta namreč ostala brez
pomembnega dela svojega premo-
ženja. »Po vsaki razumni poslovni
presoji bi to negativno vplivalo na
prevzem laške pivovarne, njenim
delničarjem pa bi bilo onemogo-
čeno primerjati učinke uspešnega
prevzema Pivovarne Laško z učin-
ki sklenjene pogodbe o prodaji
Mercatorja,« so med drugim zapi-
sali v VZMD.

Pogodba naj bo
v slovenskem jeziku
Če bodo predlog VZMD podprli
tudi drugi delničarji pivovarne, bi
se odločanje o prodaji Mercatorja
lahko zamaknilo vsaj do konca fe-
bruarja. Znano je, da ima Mercator
za objavo prevzema čas do 23. janu-
arja, iztekel pa bi se 30 dni pozneje,
torej okrog 23. februarja.

Male delničarje je zmotilo tudi,
da je uprava Pivovarne Laško šele
nekaj dni po objavi sklica skupšči-
ne omogočila pridobitev fotokopi-
je prodajne pogodbe za Mercator,
in sicer v angleškem jeziku. »V
zakonskem smislu predlog sklepa
sploh ni obrazložen, saj listina, ki
naj bi predlog utemeljevala, ni v
slovenskem jeziku,« med drugim
poudarjajo v VZMD. V združenju
zahtevajo, da jim uprava pivovar-
ne pripravi tudi uradno različico
pogodbe v slovenskem jeziku.


