
Ljubljana - Zametki menedžerskega
odkupa Merkurja segajo v december
2006, ko je Engrotuš na dražbi pre-
magal Mercator in od paradržavnih
skladov za več kot 90 milijonov evrov
kupil četrtinski delež Merkurja.

V prvih mesecih leta 2007 je En-
grotuš svoj delež začasno prenesel na
več slovenskih bank, iz katerih so se
delnice po obrokih začele seliti v last
Merfina, ki je do srede julija 2007
zbral že četrtino vseh Merkurjevih
delnic. Drugega novembra istega leta
je Merfin, skupaj s Savo, Banko Koper,
Interfin Naložbami in družbo Euro-
Veneto, objavil tudi uradno prevzem-
no ponudbo, težko 405 evrov za del-
nico, konzorcij pa je na dan objave
prevzema obvladoval že več kot tri
četrtine Merkurjevega lastništva. Po
končanem prevzemu so iz lastništva
iztisnili še preostale male delničarje.

Pred tem je moral Merkur od družb,
povezanih s Francem Gajškom, od-
kupiti več naložb, v zameno pa je ta
umaknil svoje tožbe, s katerimi je več
mesecev blokiral iztisnitev malih del-
ničarjev. Po končanem prevzemu je
lastništvo Merkurja kot prva zapustila
zagrebška družba Euro-Veneto, ki je
nato končala v likvidaciji, za njo pa so
se izgubile vse sledi.

Tik pred iztekom leta 2008, ko so se
začele finančne težave Merfina, sta
Merkurjevim menedžerjem na po-
moč priskočili Perutnina Ptuj in GBD
Skupina, ki sta od Merfina odkupili za
75 milijonov evrov Merkurjevih del-
nic, za dodatnih 50 milijonov pa jih je
odkupil kar Merkur. GBD Skupina je
sicer po kratkem času Merfinu vrnila
Merkurjeve delnice, vse do konca mi-
nulega leta pa je lastništvo Merkurja
praktično mirovalo. Decembra lani je

nato Merfin od Save odkupil 10-od-
stotni delež Merkurja in se z vod-
stvom Save dogovoril, da bo delnice
plačal v več obrokih. Toda Sava je
dejansko dobila le pet milijonov
evrov, zaradi česar je Merkurjeve del-
nice vzela nazaj. Če so v Savi svoj 20-
odstotni delež Merkurja še marca le-
tos vrednotili na več kot 1 1 5 milij onov
evrov, ga danes le še na 3,1 milijona
evTOv oziroma na 12,5 evra za delnico,
kar je 32-krat manj, kot je bila delnica
vredna v prevzemni ponudbi.

Danes ima Merfin v lasti zgolj še
11,7 odstotka Merkurja, saj so mu
pred tedni večino delnic zarubili av-
strijska Hypo banka, Iskratel, H&R
(lastnica Hidrie), GBD Skupina in
Banka Koper, ki so s posojili Merfinu
pomagali financirati menedžerski
prevzem, mp


