
Novi prodajni zapleti VZMD zahteva vpogled v pogodbo o prodaji Mercatorja hrvaškemu Agrokor ju - Laško prijavili ATVP

Ljubljana - Mali delničarji Pi-
vovarne Laško zahtevajo ta-
kojšnjo objavo kupo-prodaj-
ne pogodbe med konzorcijem
prodajalcev Mercatorja in hrva-
škim Agrokorjem, saj menijo,
da vsi delničarji o kupčiji niso
enakomerno obveščeni.
VANJA TEKAVEC

Mali delničarji, združeni pod
okriljem VZMD, so zahtevo za
razkritje pogodbe posredovali
tako rekoč v isti sapi, ko so družbe
Pivovarne Laško (Pivovarni Laško
in Union ter Radenska) objavile
sklice januarskih skupščin. Na
teh bodo odločali tudi o prodaji
23,34-odstotnega deleža Merca-
torja, kar pa je zmotilo male del-
ničarje. Nasprotujejo predvsem
temu, da bi upravi Pivovarne La-
ško dali »biancomenico« za pro-
dajo 23,34-odstotka Mercatorja,
ne da bi natančno vedeli, o čem
sploh odločajo.

»Glede na danes objavljen pre-
dlog bi skupščina potrdila prodajo
deleža v Mercatorju na podlagi po-
godbe, s katero delničarji ne raz-
polagajo in je ne poznajo, pogod-
be, ki ni bila objavljena z gradivom
za skupščino, o katere domnevni
vsebini so bili v javnosti izraženi
marsikateri pomisleki in svari-
la. Pri tem je celo v predlaganem
sklepu navedeno, da se prodajna
cena lahko spremeni, glede na po-
godbeni mehanizem, ki pa ga del-
ničarji ne morejo poznati, saj do-
slej ni bil nikjer uradno objavljen
ali dostopen.«

Na VZMD so šli še korak dlje ter
Laško zaradi suma neenakoprav-
ne obravnave delničarjev prijavili

Agenciji za trg vrednostnih papir-
jev (ATVP). Povod za sum so našli

v Kapitalski družbi, ki je prejšnji
teden predlagala dokapitalizacijo
pivovarne. »Težko si namreč za-
mislimo, da bi Kad kot 7,06-odsto-
tni delničar pivovarne predlagal
takšen sklep, ne da bi poznal in
temeljito proučil vsebino kupo-
prodajne pogodbe,« so opozorili
na VZMD.

Dva predloga
za dokapitalizacijo
Prodaja Mercatorja sicer ni edina
točka januarske skupščine Pivo-
varne Laško; na dnevnem redu
sta tudi dva predloga o dokapitali-
zaciji pivovarne: prvega je podala
uprava družbe, drugega pa Kad.

Po predlogu uprave bi se osnov-
ni kapital pivovarne povečal za
največ 36,5 milijona evrov na
največ 73 milijonov evrov. V ta
namen bi izdali največ 8.747.652
novih delnic po ceni deset evrov
za delnico. Po predlogu Kada pa
bi izvedli dokapitalizacijo v višini
največ polovice osnovnega kapita-
la, torej 18,2 milijona evrov.

Delničarji bodo odločali tudi o
predlogu uprave o dolgoročnem
reprogramu posojil. Po tem bi
banke pivovarni tudi po 30. marcu
prihodnje leto zagotovile morato-
rij na odplačevanje glavnice in ta
bi trajal vsaj do uresničitve drugih
korakov za sanacijo pivovarne;
do prejema kupnine za Mercator
ali do dokapitalizacije pivovarne,
vendar ne dlje kot do 30. junija
2013, lahko razberemo v predlogu
skupščine.
Pogodbeni koncem
znova na mizi
Uprava pivovarne bo na skupščini

znova poskušala dobiti tudi so-
glasje za ustanovitev pogodbenega
koncema med Pivovarno Laško
kot obvladujočo družbo ter Pivo-
varno Union in Radensko kot od-
visnima družbama.

Z ustanovitvijo koncema želi
uprava preprečiti morebitno raz-
prodajo pivovarne po delih, ven-
dar so banke (53-odstotne lastnice)
njen predlog že dvakrat zavrnile.
Bolj pa so temu načrtu naklonjeni
v društvu malih delničarjev Pivo-
varne Laško. »Ker gre za združe-
nje delničarjev, ki imajo v lasti le
delnice pivovarne, bo primarna
naloga društva zaščititi interese in
vrednost premoženja delničarjev
Pivovarne Laško,« so včeraj sporo-
čili iz društva.

Izvršni odbor društva bo janu-
arja natančno določil stališča, ki
jih bo zastopal na skupščini, do ta-
krat pa v društvu pričakujejo tudi
prevzem pivovarne, ki ga je napo-
vedal Mercator. »Po objavi prevze-
mne ponudbe bo hitro jasno, ali
gre zgolj za manever zavlačevanja
procesa prodaje Mercatorja ali za
spremembo poslovne strategije
največjega slovenskega trgovca, ki
do zdaj ni vključevala lastniškega
povezovanja s pomembnejšimi do-
bavitelji,« so včeraj opozorili v dru-
štvu. Najpomembnejši kriteriji, po
katerih bodo presojali verodostoj-
nost prevzemne ponudbe, bodo
cena za delnico ter način plačila,
ki jo bo ponudil potencialni pre-
vzemnik, jamstva za ohranjanje
delovnih mest v družbah skupine
in tržni položaj dobro uveljavlje-
nih blagovnih znamk skupine na
domačem in tujih trgih po morebi-
tnem prevzemu Pivovarne Laško,
so še poudarili v društvu.



Mali delničarji pričakujejo prevzem laške pivovarne, ki ga je napovedal Mercator. Foto Aleš Cernivec


