
I gor Lah je menedžer, ki ne mara medijske pozornosti. Kljub temu
je vsaj enkrat na leto na prvih straneh - v vrhu Managerjeve
lestvice najbogatejših Slovencev. Ker se, kot pravijo v obrazložitvi,
»drži učinkovitega recepta, ki sestoji iz poceni prevzemanja družb,

iztiska malih delničarjev in selitve premoženja iz enega podjetja v
drugo in na koncu v davčne oaze«.

Ko je pred poldrugim mesecem napovedal prevzem Pivovarne
Laško, je završalo od presenečenja. V zameno za delnice sicer zelo

zadolžene, a na dolgi rok menda še vedno
perspektivne družbe, je ponudil - obveznice.
Kolegi menedžerji so se zgražali, češ da
je njegova ponudba še precej hujša od
obsojanih tajkunskih zgodb, saj bi možakar

hotel pospraviti družbo z vsemi njenimi naložbami, ne da bi vložil en
sam evro, zgolj za obljubo plačila v neki odmaknjeni prihodnosti. Če.
Delničarji, predvsem mali, so ponudbo seveda spljuvali.

A če odmislimo glasne špekulacije o tem, da je Lah v tem primeru
zgolj slamnati mož ali da z objavo prevzemne ponudbe samo
zavlačuje postopke prodaje pivovarskih naložb (posebno Mercatorja),
je bil korak vendarle storjen v Lahovem v uvodu omenjenem slogu.

Včeraj je spet presenetil. Javnost in delničarji so potiho pričakovali
izboljšanje prvotne borne ponudbe. Ampak ne; potencialni
prevzemnik bi rad najprej pridobil več poslovnih podatkov, znižal
tveganja v zvezi z nekaterimi prodajnimi posli, kratkoročnimi
krediti in pivovarskimi okostnjaki, šele nato bi se bil pripravljen
pogovarjati o drugačni ceni in načinu plačila. V ta namen je najel
uglednega finančnega svetovalca, ki mu bo pomagal pri prevzemu in
prestrukturiranju finančnih obveznosti družbe.

Da je najel svetovalca, ni nič nenavadnega, da je to prav Erste
Group, kije na slovenskem trgu zelo aktivna skupina, tudi ne. Prav
bizarno pa je, kako v svojem sporočilu poskuša javnost prepričati
ne samo o svojih dobrih namenih, ampak tudi o širši gospodarski
koristnosti posla. Da bo Lah oživljal slovensko gospodarstvo - lepo
prosim! Pri tem se celo predrzno obesi na avtoriteto ministra Mitje
Gasparija, ki je pred kratkim okrcal bančno pasivnost pri reševanju
slabih naložb.

Tako je po drugi Lahovi potezi bolj jasno samo to, da se igra
nadaljuje, vložki pa rastejo.
Božena Križnik

Igra se
nadaljuje,
vložki rastejo.


