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Ljubljana - Banka Unicredit prodaja
19-odstotni lastniški delež Splošne

plovbe, ki ga je zaradi nerednega od-
plačevanja posojila zaplenila Mercati.
Preostali delež delnic ima Mercata
zastavljen pri Gorenjski banki.

Izklicna cena delnic, ki jih prodaja
banka Unicredit, znaša 6,8 milijona
evrov, zainteresirani ponudniki pa
morajo ponudbe na banko nasloviti
do 9. novembra. Na po njihovem
mnenju prenizko izklicno ceno so se
včeraj odzvali v društvu malih delni-
čarjev MDS in Unicredit pozvali, »da
nemudoma prekine netransparentni
prodajni postopek in objavi ustrezen
mednarodni poziv vsem morebitnim
partnerjem v daljšem časovnem ob-
dobju«. Ker ima Mercata v bilancah
delež Splošne plovbe ovrednoten na
38 milijonov evrov, so v MDS prepri-
čani, da bi bilo 1 1 .000 malih delničar-
jev Mercate lahko oškodovanih.

Iz zadnjega javno objavljenega po-
ročila Mercate je razvidno, daje druž-
ba v resnih finančnih težavah. Merca-
ta ima sicer še vedno likvidna sredstva
za tekoče poslovanje, vendar ima, kot
priznava, težave pri servisiranju po-
sojil. Največje mesečne obveznosti
predstavljajo plačila obresti. Zaradi
slabe likvidnosti na trgu ima težave
tudipri načrtovanem dezinvestiranju.
Banke, ki aktivno spremljajo poslova-
nje, pričakujejo realizacijo prodaj na-
ložb, ki so razpršene v 13 vrednostnih
papirjev, do konca letošnjega leta. Od
začetka julija do 15. novembra je Mer-
cata izkazovala 623.000 evrov izgube,
pri čemer so finančni odhodki iz fi-
nančnih obveznosti znašali 555.000
evrov. Sredi novembra je bilančna

vsota znašala 24,6 milijona evrov, od
tega 50,4 odstotka vkapitalskih nalož-
bah, 23,88 odstotka je odpadlo na
dana posojila, 5,14 odstotka na pos-
lovne terjatve in 0,52 na osnovna sred-
stva ter naložbe v nepremičnine. V
vsej bilančni vsoti znaša delež kapita-
la 57,41 odstotka, obveznosti iz finan-
ciranja 38 odstotkov, preostalo pa
predstavljajo poslovne obveznosti.
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Sod načrtuje
prodajo
četrtine Splošne
plovbe
Kupec 19-odstotnega paketa delnic
Splošne plovbe bi lahko bil nemški
ladjar Dohle, ki je leta 2007 za nakup
29,6-odstotnega deleža Splošne
plovbe odštel 55 milijonov evrov. S
tem nakupom je Dohle lastniški delež
povečal na več kot 50 odstotkov. Ne
glede na to, ali bo Dohle kupil 19
odstotkov delnic, bo verjetno do
konca prihodnjega leta v Splošni
plovbi obvladoval več kottričetrtinski
lastniški delež, kar mu bo omogočalo,
da bo lahko sam sprejemal vse
najpomembnejše odločitve. Do konca
prihodnjega leta ima namreč Sod
možnost izkoristiti prodajno opcijo in
Dohleju prodati četrtinski lastniški
delež Splošne plovbe. Direktor Soda
Tomaž Kuntaričje napovedal, da
bodo prodajno opcijo verjetno
izkoristili, pri čemer bi od prodaje
lahko iztržili okoli 50 milijonov evrov.


