
Sanacija Pivovarne Laško Uprava bo danes povedala
nadzornikom, kako potekajo pogajanja z bankami upnicami
Ljubljana - Nadzorniki Pivo-
varne Laško bodo danes izve-
deli, kako potekajo pogajanja
z bankami upnicami, ki jim La-
ško dolguje skoraj 300 milijo-
nov evrov.

VANJA TEKAVEC

Že v petek oziroma konec meseca
se obema pivovarnama izteče za
približno 160 milijonov evrov po-
sojil, ki sta jih najemali po večini
pri NLB. Če banica(-e) posojil ne
bo(-do) podaljšala(-e), bo Pivovarna
Laško lahko padla v resne likvidno-
stne težave, so pred kratkim javno
opozorili v Pivovarni Laško.

Po mnenju poznavalcev je malo
verjetno, da banke v reprogram ne
bi privolile, drugo vprašanje pa je,
ali bodo omogočile Laščanom re-
program na dolgi rok, kot si ga želi
vodstvo pivovarne. Rajko Stanko-
vič v imenu malih delničarjev Pi-
vovarne Laško pričakuje, da bodo
banke imele posluh in reprogram
odobrile za več kot tri do šest me-
secev. Ne nazadnje uprava družbe
ni objektivno odgovorna za neu-
spešne odprodaje premoženja, je
opozoril predsednik MDS.

»Uprava Pivovarne Laško si že
dve leti neuspešno prizadeva dol-
goročno reprogramirati posojila,
ki so posledica neuspešnega taj-
kunskega prevzema. V tem času
smo videli kar nekaj poskusov od-
prodaje nepotrebnega premoženja
(Večer, Mercator ...), prav tako je
uprava pivovarne vedno upošteva-
la navodila oziroma želje konzorci-
ja bank po odprodaji premoženja,«
je včeraj menil predsednik društva
MDS Rajko Stankovič.

Laško dolguje bankam skoraj 300
milijonov evrov.
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NS Mercatorja pred
rekonstrukcijo?
Stankovič se pri tem sprašuje, ali
bo današnja seja NS pivovarne
morda dala smernice za glasovanje
na petkovi skupščini Mercatorja.
Ne smemo pozabiti, da bo skupina
Pivovarna Laško (če do petka ne bo
kakšnih sprememb, op. p.) prvič
po dveh letih znova glasovala na
skupščini Mercatorja kot največja
lastnica in bi lahko pomembno
vplivala na potek skupščine in iz-
glasovane sklepe. Spomnimo: na
petkovi skupščini se bo med dru-

gim odločalo, ali bodo predstavni-
ki kapitala po novem imeli glavno
besedo v NS Mercatorja in kdo bo
v prihodnje bedel nad upravo Mer-
catorja.

Za večjo moč lastnikov v NS
si prizadevajo v Pivovarni Laško
(23,34-odstotna lastnica) in v banki
UniCredit (lastnica dobrih osmih
odstotkov družbe), ki obe predla-
gata spremembo statuta družbe; po
tej bi se zdaj dvanajstčlanski NS (v
njem je šest predstavnikov kapitala
in šest predstavnikov zaposlenih)
skrčil na devet članov, razmerje
med predstavniki kapitala in zapo-
slenih pa bi bilo šest proti tri, v prid
imenu kapitala. Laščani predlagajo
tudi, naj se v NS namesto nekda-
njega predsednika uprave NKBM
Matjaža Kovačiča imenuje pred-
stavnica Pivovarne Laško Marjeta
Zevnik, banka Unicredit pa, da bi
iz NS Mercatorja odpoklicali vse
sedanje predstavnike kapitala in
jih zatem znova imenovali, med-
tem ko bi mesto Matjaža Kovačiča,
ki je pred kratkim odstopil, zasedel
Boris Galič, predsednik upravnega
odbora Allianz Zagreb.

Rajko Stankovič pa opozarja, da
bi na skupščini lahko padel še ka-
kšen nasprotni predlog, saj se pre-
dlog UniCredita tako, kot je obliko-
van zdaj, »matematično« ne izide.

»Če bo Pivovarna Laško dosegla
imenovanje Marjete Zevnik v NS
Mercatorja, o predlaganem sklepu
banke UniCredit ni mogoče glaso-
vati, vsaj ne v takšni obliki, kot je
zdaj. UniCredit namreč predlaga,
da se iz NS odpokliče pet članov,
imenuje pa šest, čeprav bi bilo ob
predhodnem imenovanju Zevni-
kove v NS le še pet prostih mest,«
je opozoril sogovornik.


