
Banke, ki imajo zaplenjene delnice Mercatorja,
se dogovarjajo za skupen nastop pri prodaji okoli
60-odstotnega deleža

IRENA FERLUGA
Ali je včeraj sestanek bankirjev glede
prodaje njihovega lastniškega deleža
v Mercatorju in v Pivovarni Laško bil
ali ne, je bila med bančniki visoko va-
rovana skrivnost. Sestanka niso želeli
ne potrditi ne zanikati. Ker pa je nji-
hovo srečanje očitno bilo, je bil eden
najbolj konkretnih odgovorov, da se
o tem, kaj storiti z njihovimi deleži,
še pogovarjajo. Tako se nadaljuje saga
o prodaji Mercatorja, ki ima okoli 16
tisoč malih delničarjev s približno 30-
odstotnim deležem delnic. Glede na
to, da so se najverjetneje pogovarjali
zgolj o problematikiPivovarne Laško,
je vendar bila beseda tudi o skupnem
nastopu pri prodaji Mercatorja.

Banke naj bi svoje zaplenjene del-
nice v Mercatorju skušale prodati sku-
paj s Pivovarno Laško, ki že prodaja
skoraj četrtinski delež v Mercatorju.
Prav tako naj bi začele prodajati sku-
pino Pivovarna Laško. Po navedbah
Financ bo v kratkem stekla že sedma
prodaja Mercatorja, v novem krogu
prodaje pa naj bi bil naprodaj vsaj 60-
odstotni delež družbe. V NLB so vče-

raj ponavljali, da poslovnih odnosov
s posameznimi strankami ne morejo
komentirati, prav tako ne svojih pri-
hodnjih ravnanj. Obenem pa je jasno,
da bo banka glede na položaj, v kakr-
šnem se je znašla, v postopku lastne re-
organizacije skušala naložbe, ki niso
njena osnovna dejavnost, čim prej
prodati. Tudi druge banke niso zain-
teresirane za dolgoročno lastništvo v
posameznih gospodarskih družbah, a
so jih menda pripravljene prodati po
zanje primernih cenah. V Unicredit
Banki Slovenija so povedali, da njihov
predstavnik na včerajšnjem srečanju
ni sodeloval, na njem pa naj bi bile pri-
sotne banke, ki so zaplenile delnice Pi-
vovarne Laško.

Društvo Mali delničarji - Skupaj
smo močnejši je predvčerajšnjimnad-
zorni svet in upravo Pivovarne Laško
pozvalo, naj nemudoma prekine vse
postopke prodaje Mercatorja, ker bi
lahko bila parcialna prodaja deležev
škodljiva predvsem za male delničar-
je Mercatorja.

"Lastniška struktura Mercatorja je
nestabilna, več kot 60 odstotkov del-
nic je naprodaj. Dosedanji postopki

prodaje pomembnih paketov delnic
so bili neprofesionalni in zaradi tega
niso privabili resnih potencialnihmed-
narodnih investitorjev in tudi nikoli
doslej niso bili uspešno zaključeni,"
ocenjujejo v društvu. Po mnenju društ-
va je treba z namenom iskanja primer-
nega strateškega partnerja za Mercator
kot vodilno trgovsko podjetje v Slove-
niji in regiji oblikovati profesionalen
mednarodnipostopek prodaje večin-
skega paketa delnic, ki bo privabil več
resnih strateških investitorjev. "Če bi
se banke odločile za prodajo skupaj,
bi s prodajo večinskega paketa lahko
iztržile višjo ceno, prepričan sem, da
tudi do 300 evrov za delnico Mercator-
ja, ki bi lahko bil zaradi svoje prisotno-
sti na Balkanu zanimiv za katerega od
velikih igralcev. Potem bi banke tudi
lažje reprogramiralekredite Pivovar-
ni Laško," je povedal Rajko Stankovič,
predsednik društva MDS - Skupaj smo
močnejši.



Danes ob treh popoldne se prične seja nadzornega sveta Pivovarne Laško.
Predsednik nadzornega sveta Pivovarne Laško Marjan Mačkošek ni vedel
povedati, kaj naj bi se glede morebitne prodaje večinskega deleža v Pivovar-
ni Laško ali morebitne oddelitve naložbe družb skupine Pivovarne Laško v
Mercatorju včeraj dogovorilebanke. Mačkošek je zgolj povedal, da če bo s
strani uprave Pivovarne Laško za današnjo sejo nadzornikov prišel kakšen
dodaten predlog, ga bodo pač obravnavali.

Iz dobro obveščenih krogov blizu Pivovarne Laško pa smo izvedeli, da,
če bo res aktualno, da se še pred prodajo večinskega deleža, ki ga imajo v Pi-
vovarni Laško banke, iz njenih bilanc izloči naložbo v Mercatorju, bo to pač
dano na glasovanje na skupščini delničarjev. Tam bo za potrditev takšne odlo-
čitve moralo glasovati tri četrtine prisotnega kapitala. A malo verjetno je, da
bi se želeli delničarji Pivovarne Laško (resda za odpis določenih dolgov pri
bankah) odreči skoraj četrtini Mercatorja. Tu je še dilema, kakšno ceno bi
banke določile za delnico Mercatorja - najbrž v Laškem pod že s strani Agro-
korja ponujenih 206 evrov za delnico ne bi šli. Prav tako je slišati, da bi aktu-
alna politika rada dosegla, da se iz portfelja naložb Pivovarne Laško izloči še
naložba v Delo. Prav tako so ideje, da naj bi banke ustanovile neko posebno
družbo, kamor naj bi se prenašali lastniški deleži, ki jih želi politika zadrža-
ti pod vplivomdržave.

Bodo pa nadzornikina današnji seji (rezultati bodo objavljeni jutri dopol-
dne na borznem portalu Seonet) objavili lanskoletne nerevidirane konsolidi-
rane (za celotno skupino) poslovne rezultate ter se seznanili z odstopno izjavo
Roberta Šege, dozdajšnjega člana uprave Pivovarne Laško za finančno področ-
je. Najbrž pa se bodo, vsaj neformalno, pogovarjali tudi o razpisu in treh pri-
spelih zavezujočih ponudbah za slabo četrtino Mercatorja. (dt)


