
Zaradi poslabšanega poslovanja bi letos
Mercatorjevi delničarji prejeli občutno nižjo
dividendo. UniCredit zdaj zahteva posebno
revizijo v Mercatorju
DAMIJAN TOPLAK
Nadzorniki Mercatorja so se včeraj se-
znanili z odločitvijo uprave družbe,
da Mercator ne poda prevzemne po-
nudbe za delnice Pivovarne Laško.
Neuradno naj bi bili pri najboljšem
sosedu pripravljeni za delnico La-
škega ponuditi celo 19 evrov, na ko-
likor je po njihovem mogoče realno
vrednotiti družbo, četudi naj bi jo v
cenitvah za Laško za namene obli-
kovanja pogodbenega koncema vre-
dnotili celo po 34 evrov. S ponudbo
bi v Mercatorju "reševali" tudi veliko
bank, ki pa niso lastnice le Pivovarne
Laško, ampak po večini tudi samega
Mercatorja. Tako naj bi bila včeraj
padla dokončna odločitev Mercator-
jeve uprave pod vodstvom mag. Žige
Debeljaka, da prevzemne ponud-
be za 100 odstotkov delnic Pivovar-
ne Laško kljub poslovno-ekonomski
zanimivosti posla ne poda, kajti po
Mercatorjevi prevzemni nameri je
uprava Laškega sklicala skupščino, na
kateri so bili predlagani sklepi, s ka-
terih potrditvijo bi se lahko pred po-
tencialnim prevzemnikom pojavila
neobvladljiva pravna in ekonomska

tveganja.
Strupenih tabletk
ne bi bilo mogoče pogoltniti
Med skupščinskimi sklepi, tako v Mer-
catorju, naj bi bile "strupene tabletke",
ki jih kot zainteresirani prevzemni-
ki ne bi mogli pogoltniti, četudi naj

z njimi ne bi šlo za onemogočanje
samega prevzema, ampak zasledo-
vanje poslovnih ciljev Laškega. Pred-
vsem 100-odstotna dokapitalizacija
po prenizki predlagani ceni 10 evrov
za delnico, do 50-odstotno povečanje
kapitala z institutom odobrenega kapi-
tala brez cenovnih parametrov in mo-
žnostjo izključitve prednostne pravice
obstoječih delničarjev, pa tudi deli po-
godbe o prodaji delnic Mercatorja s
strani družb Pivovarne Laško, ki naj
bi se razlikovali od tržnih standardov
in bili v korist potencialnega kupca
(Agrokor). Tudi zato ne uprava in ne
nadzorni svet Mercatorja ne podpirata
prodaje večinskega deleža Mercatorja
hrvaški družbi. Ker bi lahko večji la-
stniki Pivovarne Laško od Mercator-
ja pričakovali prevzemno ceno 34
evrov, njihov ocenjevalec pa je prišel
do vrednosti 19 evrov, so v Merca-

torju prepričani, da bi težko pridobi-
li statutarnih 75 odstotkov lastništva,

da bi lahko obvladovali prevzemajo-
čo družbo.

UniCredit hoče
revizijo v Mercatorju
Včeraj pa je uprava Mercatorja prejela
zahtevo banke UniCredit kot osemod-
stotne lastnice najboljšega soseda, da
se skliče skupščina delničarjev Merca-
torja ter z izglasovanim sklepom prek
posebnega revizorja preveri delovanje
Mercatorjeve uprave v celotni prevze-
mni zgodbi za Pivovarno Laško, ker naj
bi po mnenju predstavnikov te banke
za Mercator s to prevzemno namero
nastala določena negospodarna in ško-
dljiva ravnanja. Ne gre pa pozabiti, da
je UniCredit tudi lastnica Zagrebačke
banke, ki pa je med večjimi upnica-
mi Agrokorja in naj bi ji bilo v intere-
su, da bi Agrokor prevzel Mercator in
bi morda kasneje prav ta prevzemal
posojilna bremena Agrokorja in s tem
reševal tako Agrokor kot njegove po-
sojilojemalce.



V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so z obžalovanjem
sprejeli včerajšnjo odločitev Mercatorja, da ne poda prevzemne ponudbe za
nakup vseh delnic družbe Pivovarna Laško. V združenju so prepričani, da je
bila objava namere za prevzem resna in premišljena ter da bi imela mnogo-
tere pozitivne učinke tako za skupino Pivovarna Laško, njeno sanacijo in del-
ničarje, kakor za Mercator, njegove poslovne načrte in delničarje - posebno z
vidika nestabilne lastniške strukture Mercatorja. VZMD je vložil nasprotni
predlog k predlogu sklepa 6. točke na 19. skupščini Pivovarne Laško, ki bo 30.
januarja; utemeljitev nasprotnega predloga se je deloma nanašala na analizo
pridobljene angleške verzije pogodbe o prodaji delnic Mercatorja Agrokorju.
Pričakovali so tudi uradno verzijo v slovenskem jeziku, kar pa se do danes
ni zgodilo, strokovni sodelavci VZMD pa so preučili pogodbo v angleškem
jeziku in na splošno ugotovili, da kupnina v njej ni določena, da v njej ni na-
tančno določen rok za plačilo kupnine in da v njej ni ustreznih zavarovanj,
če kupnina ne bo plačana. Pogodba v tej vsebini torej po mnenju VZMD no-
benemu od prodajalcev ne zagotavlja gotovega plačila kupnine, še manj pa
plačilo kupnine v doglednem Času po sklenitvi pogodbe.

VZMD kljub vsemu ne nasprotuje prodaji delnic poslovnega sistema Mer-
cator, vendar pod pogoji iz javnega razpisa ter z jasno pogodbo, v kateri bo
določena kupnina za delnico (221 evrov) ter naveden natančen rok za naka-
zilo kupnine, saj bo le tako Pivovarna Laško lahko zmanjšala likvidnostne
težave, zaradi katerih je - po obrazložitvi njene uprave, ki jih je upoštevala
pri predlagam odločitvi o prodaji deleža v Mercatorju - tudi podan predlog
za soglasje skupščine družbe k prodaji delnic Mercatorja. (gr)

VZMD: Obžalovanje in resni pomisleki
ob pogodbi z Agrokorjem

Po težkem lanskem tretjem četrtletju so se poslovne razmere v zadnjem
četrtletju za Mercator dodatno zaostrile. Zaostreni pogoji poslovanja pa
naj bi se v celotni regiji jugovzhodne Evrope nadaljevali tudi v vsem leto-
šnjem letu. Skupina Mercator za letos načrtuje več kot tri milijarde evrov
čistih prodajnih prihodkov, kar pomeni 3,3-odstotno rast glede na oceno
lanskega leta (2,93 milijarde evrov), od tega 44 odstotkov v tujini. K rasti
prihodkov naj bi prispevala tudi pred kratkim prevzeta podjetja Drvoprb-
met, Familija Marketi in Čoka. : .=.

Skupni znesek letošnjih investicij naj bi bil le 88,5 milijona evrov ob nsP
črtovanih dezinvesticijah poslovno nepotrebnega premoženja v višini 10;1
milijona evrov. Za letos pričakujejo prodajo dela portfelja nepremičnin v vrf
dnosti 250 milijonov evrov, kupnina pa naj bi šla za znižanje zadolženosti.
Letos naj bi skupina, ki zaposluje okrog 24.300 ljudi, imela le 15,7 milijona
evrov čistega dobička ali 34 odstotkov manj od ocenjenega za lani (23,8 mi j

lijona evrov), namesto predvidenih 8,8 evra pa naj bi letošnja bruto dividen-
da znašala le tri evre.

Okleščena Mercatorjeva dividenda

Žiga Debeljak: Neobvladliva tveganja
(Robert Balen)
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