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Srbska družba Nectar bo do
srede objavila prevzemno
namero za odkup preostalih
delnic Fructala, te imajo v
lasti mali delničarji. Kupnino
za 93,73-odstotni delež
ajdovskega pijačarja je
Pivovarna Union prejela v
petek. Kaj se obeta Fructalu?

Nectar je za Fructal odštel
35,3 milijona evrov, pogodba
jebilasicerpodpisanaže 25.
julija. To pomeni, da bodo
preostalim delničarjem Fruc-
tala za delnico ponudili 15,03
evra, karje ista cena, kot sojo
plačali Unionu. Delničarji, ki
se na ponudbo ne bodo odzva-
li, bodo iz kapitala ajdovskega
pijačarja iztisnjeni, spet po
isti ceni, a na svoj denar bodo
čakali dalj časa.

Radun: Fructal bomo
krepili, najprej na jugu

»Menedžment družbe
ostaja isti, je dober in mu

zaupamo. Morda ga bomo
pozneje le nekoliko okre-
pili,« nam je o usodi Draga
Kavška in njegove ekipe v
petek povedal Bojan Radun,
prvi mož družinskega pod-
jetja Nectar.

In kaj bo s Fructalom?
»Najprej se bomo osredo-
točili na povečanje proda-
je, predvsem v Srbiji. Na-
črtujemo tudi novo obliko
distribucije v Makedoniji,
poleg tega tudi povečanje

proizvodnih zmogljivosti
na tem trgu,« dodaja. Kaj to
pomeni v številkah? »Fruc-
tal bo veliko boljši. Bolj na-
tančno bom lahko odgovoril
čez šest mesecev,« se smeje
Radun.

Na nove trge
Spomnimo, v svojem in-

tervjuju za Finance sredi ok-
tobra je Radun povedal tudi,
da želi Fructal poslati na no-
ve trge, tudi nepričakovano
oddaljene, recimo v severno
Afriko. Največ kratkoročnih
priložnosti pa vidi na Hrva-
škem - v dveh do treh letih
namerava osvojiti 20 odstot-
kov trga -, v hitrorastoči Al-
baniji in Bolgariji.

Pomiril je tudi zaposlene
v Ajdovščini: »Proizvodnja v
Ajdovščini se verjetno ne bo
zmanjševala, ampak še pove-
čevala. Gotovo pa je, da noben
program ne bo ugasnjen le za
prenos kam drugam.«

Dodajmo še, da bosta
združena Nectar in Fructal
zdaj postala resna igralca
v proizvodnji sokov tudi v
evropskih razmerah: »Pod-
jetji skupaj sta malo manjši
od Raucha, toda v nekaterih
segmentih, recimo pri sadnih
sokovih vkartonski embalaži,
smo večji,« je oktobra razkril
Radun. •

Fructal bo veliko
boljši. NajpVej na trgih
nekdanje Jugoslavije,
nato še drugje.

Tako po petkovem uradnem prevzemu
ajdovskega Fructala napoveduje Bojan
Radun, prvi mož Nectarja.


