
Uprava trgovca podpira lastniške spremembe, saj ji tudi
koristijo; v igri menda še vedno tudi sklad CVC
H Petra Sovdat
petra.sovdat@finance.si

Kmalu bo zasebni naložbeni
sklad Mid Europa začel
pregledovati Mercatorjeve
dokumente. Uradno kupuje
11-odstotni delež NLB, neura-
dno je slišati, daje ponudbo
poslal še nekaterim drugim
bankam. Nakupu večine 23,3-
odstotnega deleža trgovca,
ki je v lasti skupine Laško, pa
je po neuradnih informacijah
najbliže sklad CVC Capital.

Oba sklada, ki se omenjata v
javnosti, sta po neuradnihinfor-
macijah tudi blizu Mercatorjevi
upravi, ki jo vodi Žiga Debeljak.
Uprava Mercatorja je včeraj na
spletnem portalu borze objavila,
da je prodaja 10,75-odstotnega
deleža »v interesu družbe, ker bi
pripomogla k stabilizaciji lastni-
ške strukture«.UpravaMercator-
ja seje tako »odločila sodelovatis
finančnim skladompri njegovem
proučevanjupotencialneganaku-
pa delnic Mercatorja«.

Banke, ki so lani zaplenile
Mercator družbam okoli Boška
Šrota in Igorja Bavčarja, ima-
jo skupaj dobrih 35 odstotkov
Mercatorja. Še to: spomladi je
Mid Europa, smo že razkrili, za
delnico Mercatorja ponujal 170
evrov, zdajšnja cena naj bi bila
odvisna od izsledkov skrbnega
pregleda družbe.

Laško bi obdržalo do 10
odstotkov trgovca, za
dostop do polic

Od skupaj 23,3 odstotkaMer-
catorja naj bi skupina Laško, ki
jo k dezinvestiranju silijo banke,
obdržala do desetino kapitala. S

tem naj bi menda laže obdržala
dostop do Mercatorjevih polic.
Najbliže nakupu naj bi bil sklad
CVC Partners, ki seje spomladi
tudi prijavil na propadli razpis
za prodajo Mercatorja (več o
tem smo pisali v članku www.
finance, si/266264).

Malim delničarjem ostane le
upanje?

Ce držijo neuradne informa-

cije, da Mid Europa ne namera-
va kupiti več kot 24,9 odstotka
Mercatorja - to so nam ob ob-
javi, da se bodo potegovali za
delež v lasti NLB sporočili tudi
uradno -, CVC pa tudi ne bi pre-
segel prevzemnegapraga, lahko
mali delničarji naprevzemMer-
catorja (spet) pozabijo. S pro-
dajo delnic skladoma pa se tudi
ne bi povečala količina delnic, s
katerimi se trguje na borzi. •


