
Prodaja Pivovarne Laško

Banke naj bi do danes posredovale pripombe na osnutek za prodajo Pivovarne Laško -Je prodaja pivovarne
združljiva z že začetim postopkom prodaje Mercatorja? - Koliko bank bo sodelovalo pri njej?
Ljubljana - Nova Ljubljanska banka, ki želi do konca leta pridobiti 400
milijonov evrov svežega kapitala, je pozvala banke, naj ji do danes posre-
dujejo pripombe na osnutek sporazuma o prodaji Pivovarne Laško, smo iz-
vedeli iz virov blizu bank.

NLB ni le največja posamična la-
stnica in upnica Pivovarne Laško,
temveč velja tudi za pobudnico
skupne prodaje večinskega deleža v
pivovarniško-trgovskem holdingu
iz Laškega. Razlogi bank za prodajo
naložbe v Laškem so kajpak znani;
prvič, upravljanje deležev podjetij,
ki so jih pridobile z zaplembami
delnic, ni njihova osnovna dejav-
nost, zato se jih želijo banke, ki po
drugi strani iščejo sveži kapital,
čim prej razbremeniti. In drugič, z
odprtim prodajnim postopkom za
prodajo več kot polovice pivovar-
ne bi banke lahko na novo ovre-
dnotile naložbo v laški pivovarni,
ki jo zdaj menda vrednotijo po
tržni ceni. Vendar banke že nekaj
časa iščejo tudi kupca za prodajo
večinskega paketa Mercatorja, v
katerem je največja, več kot 23-od-
stotna lastnica prav Pivovarna
Laško. Sta ta dva prodajna razpisa
združljiva oziroma dopustna? V
NLB na to včeraj niso odgovorili,

predsednik NS Pivovarne Laško
Vladimir Malenkovič pa je na
vprašanje, ali banke s prodajnim
postopkom za pivovarno pravza-
prav ne škodijo prodaji naložbe v
Mercatorju, odvrnil: »Ravno to je
ključno vprašanje, na katero zdaj
še ne morem odgovoriti. Banke,
ki so izkazale interes za prodajo
svojega deleža v Pivovarni Laško,
so tudi članice večinskega paketa
delnic za Mercator. Kot nadzorni
svet o tem nimamo mnenja, zato
bomo počakali na mnenje uprave
ali pridobili pravno mnenje.«

»Snovanje novega sporazuma za
prodajo Pivovarne Laško lahko ra-
zumemo tudi kot rezervni scenarij
za primer, če prodaja Mercatorja iz
tega ali onega razloga pade v vodo,«
pa je včeraj menil predstavnik ma-
lih delničarjev Rajko Stankovič.
Koliko bank je že podpisalo spora-
zum o prodaji Pivovarne Laško, še
ni znano, najverjetneje pa si bodo
v NLB prizadevali, da bi to storila
najmanj polovica lastnikov.

Medtem ko lastniki iscejo kupca
za pivovarno, pa se njena uprava
pogaja z bankami o reprogramih
posojil. Kot smo že poročali, se pi-
vovarni do konca leta izteče za pri-
bližno 165 milijonov evrov posojil,
od tega je za 147 milijonov evrov
kratkoročnih.

Laško je bankam v preteklosti
predlagalo, da bi reprograme po-
sojil vezali na proces oziroma ča-
sovni načrt prodaje Mercatorja, in
ti pogovori še vedno potekajo, je
včeraj poudaril predsednik uprave
Pivovarne Laško Dušan Zorko. »Z
bankami se normalno pogovarja-
mo o reprogramih posojil. Čeprav
zdaj kaže, da teh najverjetneje ne
bomo mogli vezati na časovni načrt
prodaje Mercatorja, verjamemo, da
se nam bo z bankami uspelo dogo-
voriti o nekih normalnih rokih po-
daljšanja posojil,« je še dejal Zorko.
Iz NLB so sporočili, da sporazuma
o prodaji Pivovarne Laško še niso
podpisali. V. T.


