
Žige Debeljaka
o na današnji skupščini menda še frčalo perje

Prelomni odstop ekipe
ZADNJA VEČERJA Kljub odstopu uprave največjega trgovca b
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Včeraj pozno zvečer je
uprava Mercatorja, ki
jo vodi Žiga Debeljak,
nepreklicno odstopila.
Ali to pomeni, da bo seja
skupščine delničarjev
Mercatorja bolj mirna,
kot je še kazalo včeraj
čez dan?

Uprava Mercatorja, v
kateri so poleg Debeljaka
še Melita Kolbezen, Vera
Aljančič Falež, Peter Za-
vrl, Stanka Curovid ter dva
pomočnika, Aleš Resnik in
Jože Sadar, je zaradi nestri-
njanja lastnikov z njenim
delom kolektivno odstopila.
Dodala je, da bo v Mercator-
ju še največ pol leta, razen
če bi lastniki želeli, da gre-
do prej. Tako jim piše tudi
v pogodbah.

Odstop je Debeljak vče-
raj pozno zvečer potrdil za

STA: »Časi so preresni in
prezahtevni, uprava Mer-
catorja želi, da se Mercator
razvija naprej, lastniki pa
bodo morali od zdaj prevzeti
odgovornost.«

Kaj to pomeni za današnjo
skupščino?

V dveh večjih lastnikih
Mercatorja so bili včeraj za-
radi odstopa uprave prese-
nečeni. Povedali so, da kon-
kretna imena za zamenjavo
še niso dogovorjena, da se
bodo o naslednikih Debe-
ljakove ekipe dogovorili po
koncu današnje skupščine.
Zagotovili pa so, da bodo
naredili vse, da bo delova-
nje Mercatorja potekalo
nemoteno.

Ves včerajšnji dan se je
napovedovalo, da bo dana-
šnja skupščina, začne se ob
13. uri, vroča. To so pričale
tudi neuradne informacije,
da so v Pivovarni Laško za
svojega zastopnika aktivira-



Ii starega mačka zapletenih
skupščinskih sej, odvetni-
ka Stojana Zdolška. Še pred
tem, koje postalo jasno, da
je uprava odstopila, vseh
možnih zapletov ni upal
napovedati nihče.

Glavni vzrok ravsanja
med lastniki in Debeljakovo
upravo je, ali se bo Mercator
lahko prodal ali ne. Večina
večjih lastnikov seje zavze-
mala za prodajo trgovca hr-
vaškemu Agrokorju po 221
evrov za delnico. Temu seje
uprla Debeljakova uprava,
Agrokor je v začetku febru-
arja umaknil ponudbo. Cena
delnice Mercatorja je bila
včeraj na borzi 125 evrov.

Na skupščino skoraj vsi,
ki lahko

Še neuradnih informa-
cij, kaj šele uradnih, je bilo
včeraj malo: menda seje na
skupščino prijavilo nenava-
dno veliko delničarjev, okoli
tri četrtine vsega kapitala.
Večina preostalega kapitala
nima glasovalnih pravic, ve-
činoma gre za banke. Ker so
najpomembnejši predlagani
sklepi statutarni, zahteva-
jo 75-odstotno podporo na
skupščini navzočih delni-
čarjev. Šele zvečer je postalo
jasno, daje med prijavljeni-
mi delničarji tudi nekaj ti-
stih, ki nimajo glasovalnih
pravic.

Odstop uprave je po-
sledica izračuna, da bodo
statutarni sklepi lahko do-
bili zadostno, 75-odstotno
podporo, so prepričani naši
viri.

Ta, ki bo upravljal trgovca,
bo odločal o prodaji

Dokončni seznami nad-
zornikovza odpoklic in nova
imena, ki se bodo potegova-
la za vstop med nadzornike,
bodo znani na sami skup-
ščini. Zakaj zamenjava ve-
čine nadzornikov? Ti so pri
obrambi pred Agrokorjem

večinoma podpirali Žigo De-
beljaka, lastniki, ki naj bi jih
zastopali, z njimi niso zado-
voljni. Zdaj znani predlogi za
nove nadzornike so: Laško
za novo nadzornico predla-
ga svojo pravnico Marjeto
Zevnik, Unicredit pa Borisa
Galiča, šefa zagrebške zava-
rovalnice Allianz.

Za lastnike je pomemb-
na tudi sprememba statuta,
ki zdaj predvideva po šest
predstavnikov kapitala in
zaposlenih v nadzornem
svetu. Sprememba je po-
membna zato, ker zaposleni
večinoma vedno podprejo
predsednika uprave, to pa
oslabi moč lastnikov v nad-
zornem svetu.

Med nadzorniki, zasto-
pniki kapitala, Mercatorja
so zdaj Robert Šega, predse-
dnik, nekdanji finančni sve-
tovalec Boška Šrota, ki se
je pozneje razšel z zdajšnjo
upravo Pivovarne Laško,
zastopnik društva VZMD,

Jadranka Dakič (zastopa
KLM Naložbe), Štefan Vavti
(Unicredit) in Miro Med-
vešek (NLB). Zadnji trije
utegnejo ostati.

Kljub menda zadostni
podpori za upravljavske
spremembe, so poznavalci
še prepričani, da bo dana-
šnja skupščina zelo podobna
tisti s konca avgusta 2005,
ko seje na tej pokazalo, da
sta oblast v Mercatorju pre-
vzela Šrot in Igor Bavčar,
Zoran Jankovič, tedanji alfa
in ornega trgovca, pa se je
kmalu po skupščini moral
posloviti.

Pisali smo že, da utegne
ob zamenjavi prijateljskih
predstavnikov kapitala
predsednik uprave Žiga
Debeljak odstopiti. Zdaj
so pohiteli.

Zamenjave uprav ob
spremembah lastništva

Uprava Mercatorja, v
kateri je bila še Mateja Je-

senek, ki je pred nedav-
nim Mercator zapustila
in postala direktorica
hčerinske družbe In-
tersport, je delo začela
1. januarja 2006. Zame-
njala je upravo Zorana
Jankoviča, kije Mercator
vodila osem let. Kadro-
vska sprememba je bila
posledica prodaje držav-
nih deležev Mercatorja
Istrabenzu Igorja Bav-
čarja in Infondu Holdin-
gu Boška Šrota. Zanjo je
javnost uradno izvedela
prav na seji skupščine
delničarjev konec avgu-
sta 2005.

Rezultate dela uprave
Žige Debeljaka, ki jo je
prav tako odnesla želja
po spremembah lastni-
štva, banke so do deležev
Mercatorja prišle prav
zaradi zaplemb deležev
Istrabenza in Infonda, si
lahko ogledate v grafiki.•

Kaj odstop
uprave Mer-
catorja po-
meni za del-
ničarje in kaj
za družbo?

Sašo Stanovnik, Alta Invest:
»Odstop bo spet sprožil
špekulacije, da bo Agrokor
prevzel slovenskega trgovca,
kar pa je po mojem mnenju
zelo v oblakih. Upam, da bo
novo vodstvo bolj ambiciozno
postavilo cilje poslovanja.
Prav zaradi slabih napovedi
letošnjega poslovanja še
vedno priporočamo prodajo
delnic«

Jernej Kozlevčar, Triglav DU:
»Delničarjem predlagam, naj
ne hitijo in počakajo, da se
položaj v Mercatorju umiri. Na
ceno delnice odstop danes
ne bi smel veliko vplivati, ker
ceno oblikuje poslovanje. Po-
slovanje se kratkoročno ne bo
spremenilo niti z novo upravo,
verjetnost prodaje Mercatorja
pa se s tem ni povečala.«
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