
ING naj bi rok za oddajo
nezavezujočih ponudb
za Mercator s 5. oktobra
podaljšala na 17. oktober

DAMIJAN TOPLAK
Londonska investicijska banka ING,
ki je svetovalec pri prodaji večinskega
deleža (50,03 odstotka) Mercatorja, naj
bi rok za oddajo nezavezujočih ponudb
s 5. oktobra podaljšala na 17. oktober.
Vinesh Karia iz ING nam v zvezi s
prodajnim postopkom za Mercator ni
mogel komentirati ničesar, niti tega, ali
so dejansko prestavili rok za ponudbe.
Hrvaški Poslovni dnevnik pa poroča,
da naj bi poleg hrvaškega Agrokorja
imeli interes za oddajo ponudb pred-
vsem predstavniki skladov, kot so Mid
Europa (ta je v preteklosti tudi opra-
vil skrbni pregled Mercatorja), War-
burg Pincus in TPG. Hrvaški medij še
poroča, da naj bi Agrokor imel za mo-
rebitni prevzem Mercatorja zagotovlje-
nih 700 milijonov evrov (186 evrov za
posamično delnico Mercatorja) sindici-
ranega posojila pri evropskih bankah
Erste, Raiffeisen, Deutsche Bank, Soci-
ete Generale, Intesa Sanpaolo, UniCre-
dit, Mediobanca in UBS.

Delničarji (Abanka Vipa, NLB z
Banko Celje, Gorenjska banka, Hypo
Alpe Adria banka, sklad NFD 1, NFD
Holding, Nova KBM ter Pivovarna
Laško, Pivovarna Union in Raden-
ska), ki skupaj obvladujejo 50,03 od-
stotka Mercatorja, so junija podpisali
sporazum o skupni prodaji največjega
slovenskega trgovskega podjetja, pro-
dajni postopek pa zaupali banki ING
iz Londona.

Včeraj opoldne se je iztekla tudi
prevzemna ponudba za Pivovarno
Laško, v kateri so KS Naložbe za eno
delnico ponujale devet svojih obveznic
v nominalni vrednosti devet evrov.
Omenjeno prevzemno ponudbo sta
sprejela le dva delničarja s skupno 44
delnicami, kar predstavlja le 0,0005
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"Zelo smo veseli, da je naša prevzemna ponudba vzpodbudila dogajanje v
zvezi s Pivovarno Laško, zlasti v bankah, ki imajo lastniške deleže. Ker pa v
KS Naložbe nismo dobili tega, kar smo želeli - nakupa Pivovarne Laško, bomo
nadaljevali aktivnosti v dveh smereh. Prvič: še naprej bomo iskali in soobli-
kovali opcije za prestrukturiranje finančnih obveznosti Pivovarne Laško, pri
čemer sodelujemo s skupino Erste Group z Dunaja. Glavna naloga tega so-
delovanja je temeljita analiza trenutnega stanja Pivovarne Laško in potem
oblikovanje nove finančne konst:rukcije. In drugič: pogajanja o nakupu z glav-
nimi delničarji se intenzivno nadaljujejo, ob primernem razvoju dogodkov
je v prihodnosti možna tudi nova prevzemna ponudba," je povedal Igor Lah,
prek Kalantie Limited največji lastnik KS Naložb. Direktor KS Naložb, dr. Blaž
Vodopivec, pa je poudaril: "Ker ob objavi prevzemne ponudbe nismo mogli
predvideti razvoja dogodkov, zlasti v zvezi s prodajo Mercatorja, in ker v ciljni
družbi nismo mogli opraviti kakovostnega skrbnega pregleda, tudi nismo
mogli uresničiti svojih napovedi, da smo pripravljeni spremeniti ceno kot tudi
način plačila, če bi prišlo do bistvenega zmanjšanja tveganj. Tveganja tako
ostajajo. Na primer: negotovost v zvezi s prodajo naložbe v Mercatorju, de-
nacionalizacijski postopki v Radenski, zapleti glede poroštev Perutnini Ptuj,
tožbe malih delničarjev, ker Pivovarna Laško ni objavila ponudbe za prevzem
Mercatorja, številni kratkoročni krediti ter stanje na področju ekologije. Ta
vprašanja oziroma pravne dileme bo moral razjasniti vsak večji novi lastnik
Pivovarne Laško."

odstotka vseh delnic laške pivovar-
ne. Od sredine julija vrednost delnice
Pivovarne Laško na Ljubljanski borzi
namreč ni padla pod devet evrov. Sicer
pa naj bi banke (delnice so zaradi nevr-
njenih posojil zaplenile Infond Holdin-

gu) in nekateri drugi večji lastniki prav
tako že načrtovali prodajo večinskega
deleža Pivovarne Laško, kjer se med
morebitnima interesentoma omenja
nizozemski Heineken in danski Carls-
berg.


