
Posli uprave v revizijo
NS Pivovarne Laško Nadzorniki pričakujejo študijo
PriceWaterhouseCoopers o posameznih poslih pivovarne
LJUBLJANA - Potem ko je Pivo-
varni Laško z bankami uspelo
doseči dogovor o reprogramu
posojil, bodo njeni nadzorni-
ki zdaj preverili nekatere posle
uprave družbe, ki jo vodi Du-
šan Zorko. O tem naj bi predvi-
doma govorili na seji NS priho-
dnji ponedeljek.
Vanja Tekavec

Nadzorniki Pivovarne Laško so
konec aprila pri revizijski družbi
PricewaterhouseCoopers (PWC)
naročili revizijo nekaterih poslov
uprave Pivovarne Laško. Poročilo
naj bi bilo zdaj nared in ga bodo
predvidoma v ponedeljek na seji
obravnavali tudi nadzorniki pivo-
varne, je povedal njihov predse-
dnik Vladimir Malenkovič.

»Revizija poteka v tesnem sode-
lovanju z upravo. To ni redna revi-
zija, temveč revizija posameznih
poslov, za katere je zaradi njihove-
ga obsega dobro, da jih pogleda še

neodvisen organ,« je poudaril Ma-
lenkovič. Katere posle ali svetoval-
ne pogodbe konkretno so vzeli pod
drobnogled, Malenkovič ni hotel
povedati, zatrdil pa je, da gre po ve-
čini za posle pod sedanjo upravo,
torej upravo Dušana Zorka. Zatrdil
je tudi, da PWC pod drobnogled
ne bo vzel pred časom naročene
neodvisne študije pri Ekonomski
fakulteti v Ljubljani. Z njo naj bi
pivovarji dobili odgovore na raz-
lična vprašanja, tudi to, kakšna
je prihodnost pijačarske skupine
na domačem in drugih trgih ter o
strategiji razvoja blagovnih znamk
na vseh trgih.

Kaj bo s prodajo Dela
in Večera?
Na ponedeljkovi seji se bodo nad-
zorniki seznanili tudi s poslova-
njem leta 2011 in v prvem četrtle-
tju letos ter s postopki odprodaje
nestrateškega premoženja pivo-
varne.

Uprava bo nadzornikom pred-
stavila poročilo o poteku prodaje

mariborskega Večera (7. maja se
je iztekel rok za oddajo nezavezu-
jočih ponudb, vendar pretiranega
zanimanja ni bilo, op. p.), od kate-
rega bo odvisna tudi prodaja časni-
ka Delo. Prodaja Večera je pogoj za
odprodajo Dela, je včeraj poudaril
Malenkovič. Znova pa bo aktual-
na tudi prodaja 23,34-odstotnega
deleža v Mercatorju. »Brez te ne
bo kakovostne sanacije pivovar-
ne, zato od uprave pričakujemo
odgovor, kako naprej z odprodajo
deleža v Mercatorju,« je še dodal
Malenkovič.

Male delničarje pivovarne pri
tem zanima tudi, ali so nadzorniki
in revizorji PWC vzeli pod drobno-
gled tudi pred kratkim odpovedano
pogodbo o pogodbenem koncernu
med Pivovarno Laško kot obvla-
dujočo ter odvisnima družbama,
Pivovarno Union in Radensko. Kot
je znano, je odpoved pogodbenega
koncema zahtevala največja upni-
ca pivovarne Nova Ljubljanska
banka, čemur je vodstvo pivovarne
minuli teden tudi ugodilo.


