
Slovo od 221 evrov za delnico Laščani si zdaj želijo reprograma posojil - Cas za razmislek o alternativah, saj s prodajo na silo ni smiselno hiteti
Ljubljana, Zagreb - Osmi
krog prodaje Mercatorja bo
ostal v spominu kot najbolj
spektakulama predstava, v ka-
teri ni manjkalo presenetljivih
zapletov in preobratov, napa-
dov iz ozadja, nekaj manj na
odprti sceni, lobiranja, prepri-
čevanja, »prijaznih« pisem in
odgovorov ...
Vanja Tekavec
rok KAjzer
božena križnik
Agrokor je svojo nezavezujočo po-
nudbo oddal 17. oktobra lani, in
to na javni razpis, ki ga je v ime-
nu konzorcija prodajalcev vodila
banka ING. Konzorcij, v katerega
se je sredi lanskega junija združilo
enajst delničarjev Mercatorja (po-
večini bank), med katerimi sta bila
po deležih glavna Pivovarna Laško
in NLB, je med štirimi prispelimi
ponudbami izbral edinega strate-
škega investitorja, Agrokor, in 7.
novembra z njim sklenil dogovor o
ekskluzivnih pogajanjih. Ta naj bi
prvotno veljal do konca leta 2011,
nato pa so ga podaljšali do konca
februarja 2012.

Ekskluzivna pogajanja za za-
prtimi vrati so ves čas spremljali
dvomi o Agrokorjevih finančnih
sposobnostih za izvedbo posla, pa
tudi o dobronamernosti njegovih
prevzemnih načrtov. Finančne
institucije, ki jih je ponujal kot ga-
rancijo (EBRD, IFC in OEP), niso
dale nobenih zagotovil, dokler
ne bi opravile skrbnega pregleda
Mercatorja, uprava ciljne družbe,
ki je hotela zaščititi interese druž-
be in delavcev, pa se je prevzemu
upirala tako, da je na koncu kupcu
odrekla vso kooperativnost.

Medtem ko so drugi prodajalci
načelno soglašali s prodajo v izpo-
gajanih okvirih, je konzorcij čakal
še na privolitev organov NLB in
NKBM ter družb Skupine Laško. V
NLB se nadzorniki po menda hudih
političnih pritiskih, zaradi katerih
je odstopil predsednik uprave NLB
Božo Jašovič, niso hoteli opredeliti
in so prenesli odločanje na skup-
ščino, medtem ko so nadzorniki
NKBM soglašali s prodajo. Sočasno
se je zapletalo tudi pri pivovarjih.
Mercator je namreč januarja objavil
celo namero za prevzem Pivovar-
ne Laško, zaradi česar bi o prodaji
delnic Mercatorja morala odločati
skupščina Pivovarne Laško, ne zgolj
njen nadzorni svet. Paje trgovec od

namere odstopil in pristojnost se
je vrnila na nadzornike. Ti so po
dolgotrajni vroči razpravi vendarle
dahnili svoj da, tako daje ostalo ne-
jasno le še soglasje NLB. Ki pa zdaj
pač ne bo več potrebno.
Laško spet na razpotju
Skupina Laško ima do bank za
skoraj 370 milijonov evrov poso-
jil, od tega jih je dolgoročnih le 13
odstotkov, preostala pa so kratko-
ročna, torej zapadejo v plačilo v
letu dni oziroma povečini še prej.
Ker je prodaja Mercatorja (z njo
bi se Laško razdolžilo za 184 do
195 milijonov evrov) zdaj padla v
vodo, bo uprava pivovarne morala
poiskati nove poti za sanacijo sku-
pine. Poleg dogovora z upniki se
bodo Laščani posvetili tudi iskanju
alternativnih možnosti za dezin-
vestiranje premoženja skupine,
lahko razberemo iz včerajšnjega
sporočila za javnost Pivovarne La-
ško. Katero premoženje bi prodali,
iz sporočila ni razvidno, znano pa
je, daje Laško v preteklosti večkrat
iskalo kupca tudi za časnika Delo
in Večer. »Z reprogramom pod
ugodnimi tržnimi pogoji in uresni-
čevanjem smele poslovne strategi-
je rasti, katere uresničljivost doka-
zujejo doseženi poslovni rezultati
v letu 2011, bi vse družbe skupine
v desetih letih dosegle vzdržno ra-
ven dolga,« so sporočili iz Laškega.
»Odločitev Agrokorja me je prese-
netila, saj je hrvaški kupec doslej
bolj ali manj uspešno preskakoval
vse ovire za nakup Mercatorja ter
privolil v vse zahteve, bodisi pro-
dajalcev bodisi uprave in sindikata
zaposlenih Mercatorja. O razlogih
ne bi želel špekulirati, možno pa je
marsikaj. Mogoče je tudi, da Agro-
kor ni imel zagotovljenih sredstev
za financiranje prevzema,« je vče-
raj ugibal samostojni analitik Si-
mon Mastnak.

Po njegovem mnenju je umik
Agrokorja slaba popotnica za Slo-
venijo. S tem je svetu še enkrat po-
slala signal, da tuji investitorji pri
nas niso zaželeni, kar se lahko kot
bumerang vrne pri nadaljnjih po-
skusih prodaje domačega premo-
ženja. Na strani prodajalcev pa jo je
najslabše odnesla Pivovarna Laško,
je še dodal Mastnak. »Umik Agro-
korja je največji problem za Pivo-
varno Laško, ki je v celoti odvisna
od volje bank, skoraj polovico de-
narnega toka pa namenja za popla-
čilo bančnih obresti. S tem ostaja
brez sredstev, potrebnih za razvoj.

V nekoliko ugodnejšem položaju so
zaradi neprodaje banke, saj imajo
po novem možnost dolgoročnega
zadolževanja pri Evropski centralni
banki (ECB),« je menil Mastnak.
Hiteti ni smiselno
Predsednika društva MDS Rajka
Stankoviča odločitev Agrokorja ni
presenetila, saj je prevzem Merca-
torja velik finančni zalogaj, Agro-
korju pa grozi kar nekaj finančnih
obveznosti doma. Za povrh prodaji
Mercatorja ni naklonjena sloven-
ska politika, je dodal Stankovič. Pri
tem je spomnil na opozorilo nove-
ga gospodarskega ministra Rado-
vana Žerjava.

Zdaj se torej odpirajo vrata za
deveti poskus prodaje Mercatorja,
vendar se Stankovič sprašuje, ali je
to v danih razmerah na trgu (in v
odsotnosti drugih ponudb) smisel-
no hiteti. Bolje bi bilo razmisliti o
drugih alternativah; na primer, da
bi v Mercator namesto zadolžene
Pivovarne Laško vstopila paradr-
žavna sklada Kad in Sod. »S tem bi
rešili problem Mercatorja in Pivo-
varne Laško ter razbremenili pivo-
varno precejšnjega dela dolga, pa
tudi država bi dolgoročno lahko ob
ugodnem trenutku za prodajo za-
služila. Ta načrt sicer ne rešuje te-
žav podkapitaliziranosti domačih
bank, vendar bi tudi banke poča-
kale na ugodnejše čase za prodajo,
če bi jim Mercator s svojim poslo-
vanjem zagotavljal dober donos,«
meni Stankovič.
»Verjeli smo in verjamemo, da bi
bila združitev Agrokorja in Merca-
torja ogromnega pomena za regijo
in države, v katerih družbi posluje-
ta, in da bi dvignili kapitalsko vre-
dnost stotine drugih podjetij v regi-
ji. Imeli smo odlično strateško idejo,
toda, na žalost, zaradi neodločnosti
pri sprejemanju odločitev ni bila
izvedena,« je včeraj povedal Ivan
Crnjac, član uprave Agrokorja.
»Kriva je politika«
Hrvaški mediji se z Agrokorje-
vim umikom sicer ne ukvarjajo
veliko. Večinoma ocenjujejo, da
je prevzem preprečila slovenska
politika, in navajajo koncernu
nenaklonjene izjave prihodnjega
gospodarskega ministra Radovana
Žerjava, ocenjujejo pa tudi, da je
prodaji nenaklonjen tudi premier
Janez Janša. Nekdanji sodelavec
Ivice Todoriča Dragan Munjiza je
za T-portal dejal, da je »nova vlada
blokirala prodajo« in da bi bile za
Agrokor ugodnejše razmere, če bi
postal premier Zoran Jankovič.



Dodal pa je tudi, da se Slovencem
ne kaže čuditi, saj bi na Hrvaškem
ravnali podobno, če bi Konzum že-
lel prevzeti srbski trgovec Miroslav
Miškovič. Munjiza je ob tem dejal
še, da boljšega kupca Mercator ne
bo dobil, da bo imel v težave, razen
če ga država ne bo v celoti nacio-
nalizirala, in dodal, da bo »Agrokor
še poskušal kupiti Mercator«. Ha-
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ka se doslej v posel Agrokor-Mer-
cator ni spuščala, nakup je podprl
le podpredsednik vlade Radimir
Čačič.

Največ navdušenja nad propa-
dlim poslom so znova pokazali
aktivisti Državljanske akcije, ki so
Slovenijo vseskozi opozarjali, naj
nikakor ne proda Mercatorja Agro-

korju. Pred slovenskim veleposla-
ništvom v Zagrebu so pred časom
opozorili, da prihaja generator ne-
likvidnosti, fevdalec in krvoses. Na
facebooku so včeraj ob novici, da
Agrokor odstopa od posla, zapisali:
»Upamo, da smo mu tudi mi zabili
en žebelj v krsto.«

Slovencem se ne kaze čuditi, saj bi na Hrvaškem ravnali podobno, če bi Konzum želel prevzeti srbski trgovec Miroslav Miškovič, je dejal nekdanji
Todoričev sodelavec Dragan Munjiza. Foto Boris Kovačev/CROPIX


