
Kljub 6-odstotni medletni rasti prihodkov in petod-
stotni rasti čistega dobička so bili načrti za skupino
postavljeni še višje. Žiga Debeljak po lastniškem vstopu
Mercatorja v družbo En Plus (24/7) odstopil kot nad-
zornik Petrola

DAMIJAN TOPLAK
Predsednik uprave Mercatorja, mag.
Žiga Debeljak, je v ponedeljek nepre-
klicno odstopil z mesta nadzornika in
člana nadzorniške revizijske komisije
v ljubljanskem Petrolu. Do nadaljnje-
ga bo nadzorni svet Petrola (vodi ga
mag. Tomaž Kuntarič, direktor Soda)
deloval v osemčlanski zasedbi, Debe-
ljak pa je odstopil, ker so v Mercator-
ju nedavno kupili družbo En Plus, ki
ima bencinske servise brez osebja pod
blagovno znamko 24/7. Prvi mož Mer-
catorja je sicer že na seji nadzornikov
Petrola, ki je bila 14. julija letos, napo-
vedal, da bo po vstopu skupine Mer-
cator na trg maloprodaje proizvodov
iz nafte z opravljanjem dejavnosti sa-
mopostrežnih bencinskih servisov, ki
se je zgodil v tem mesecu, ponovno
ocenil možnost sodelovanja v nadzor-
nem svetu Petrola glede na spremenje-
ne okoliščine v luči določil kodeksa
upravljanja javnih delniških družb.

Debeljak je v odstopni izjavi družbi
Petrol sporočil, da je, čeprav bo de-
javnost upravljanja samopostrežnih
bencinskih servisov v Sloveniji pred-
stavljala le majhen del celotne dejav-
nosti skupine Mercator, z namenom
celovitega spoštovanja določil ome-
njenega kodeksa, dobre prakse na
tem področju in v izognitev morebi-

tnim konfliktom interesa, ki bi izvira-
li iz njegovega hkratnega opravljanja
funkcije predsednika uprave Merca-
torja in funkcije nadzornika Petrola,
sprejel odločitev o odstopu z nadzor-
niškega mesta v Petrolu.

Iz Mercatorja so še sporočili, da so
ta ponedeljek v skladu s sklepom 17.
redne skupščine delničarjev, ki je bila
22. junija letos, pričeli izplačevati di-
vidende v bruto vrednosti 8 evrov na
delnico, kar je 11 odstotkov več kot
leto prej. Od bilančnega dobička ob
koncu preteklega leta v višini 40,42
milijona evrov bo tako za dividen-
de namenjenih 30,12 milijona evrov.
"Kljub še vedno težkim gospodarskim
razmeram sledimo začrtani politiki iz-
plačevanja dividend. Pri oblikovanju
dividendne politike so bila upošte-
vana pričakovanja delničarjev, tako
malih kot velikih, in druge poslovne
okoliščine. Ob tem družba pričakuje,
da bodo višje dividende povečale za-
nimivost delnic za vlagatelje, kar bo v
srednjeročnem obdobju prispevalo k
stabilnosti lastniške strukture Merca-
torja," navajajo predstavniki največje-
ga slovenskega trgovca.

Včeraj popoldne so nadzorniki
Mercatorja na svoji seji obravnavali
tudi polletne rezultate. Na ravni sku-
pine je Mercator, ki zaposluje 23.620
ljudi (od tega dobrih 12 tisoč v Slove-

niji), v letošnjem prvem polletju bele-
žil 1,42 milijarde evrov prihodkov, kar
je 6,1-odstotna rast na medletni ravni.
Čisti dobiček (18,53 milijona evrov) pa
je glede na lansko prvo polletje porasel
za 4,9 odstotka. Tako po prihodkih kot
pri čistem dobičku družba za nekaj od-
stotkov zaostaja za načrti. V Mercator-
ju ob tem opozarjajo na padec kupne
moči potrošnikov na trgih, kjer so pri-
sotni, na povečanje plačilne nedisci-
pline in na to, da kreditna aktivnost
bank še vedno ni dosegla predkrizne
ravni iz leta 2008. V prvem polletju
so znižali cene več kot 2000 izdelkom
in za ta namen znižali svoje marže za
12 milijonov evrov, še posebej pa so si
prizadevali za boljše sodelovanje z lo-
kalnimi pridelovalci hrane. Začenjajo
tudi s strateškima projektoma - osve-
žitve market programa v Sloveniji in z
oblikovanjem samostojne verige teh-
ničnih trgovin po vzoru Modiane in
Intersporta.


