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Pivovarna Laško bo
lahko poleti od lastni-
kov dobila največ
36,3 milijona evrov.
Družba pa potrebuje
najmanj 50-milijonsko
injekcijo, priznava prvi
nadzornik Vladimir
Malenkovič.

»Ne vem še, kaj bomo
storili. Pričakujem predlo-
ge uprave, dokapitalizacija
bo gotovo tema četrtkove
seje,« pravi predsednik nad-
zornikov Pivovarne Laško
Malenkovič. Do 50 odstot-
kov odobrenega kapitala je
največ, kar dovoljuje zakon o
gospodarskih družbah.
Kaj preostane?

Predsednik uprave Laškega
Dušan Zorko je že pozimi go-
voril, da pivovarska skupina
potrebuje vsaj 100 milijonov
evrov svežega kapitala

-

naši
viri pravijo, daje realna vso-
ta okoli 50 milijonov evrov.
Manjkajoči kapitalpomeni, da
bo uprava Laškega - včeraj se
nam Zorko na telefon ni oglasil- verjetno predlagala še doda-
tno dokapitalizacijo,verjetno

za zunanje vlagatelje. Ze dlje
časa sicer novosti o zanimanju
tujih strateškihpartnerjev za
Laško ni slišati.

Laško pa bo verjetno pri-
siljeno prodati tudi 23,34-od-
stotni delež Mercatorja, ki ga
ima pivovarska skupina, da bi
lahko saniralo 450 milijonov
evrov dolgov. Večina jih zapa-
de 30. junija.
Banke stiskajo Zorka,
Zorko pa banke

Podpis sporazuma o skupni
prodajiMercatoijazbankamipa
Dušan Zorko po naših informa-
cijah pogojuje z izglasovanjem
preoblikovanja skupine Laskov
pogodbenikoncem. To pomeni,
da bi Pivovarna Laško postala
obvladujoča družba vkoncernu,
Pivovarna Union,Radenska in
Fructal pa odvisne družbe, del-
ničarji so ta predlog na lanski
skupščini zavrnili. Med lastni-
ki Laškega so večinoma banke,
ki so tudi lastnice Mercatorja.
Tudi o podpisu sporazumabo
govor na jutrišnji seji.

Nadzorniki bodo sicer jutri
razpravlj ali še o drugih predlo-
gih za dva nova predstavnika
nadzornega sveta - do ponedelj-
ka j e prispelo 19 prij av, ovoj niče
pa so še zalepljene. •

► Dušan Zorko, šef Laškega, je stisnjen v kot: Mercator preprosto mora prodati, ker ne bo dobil
dovolj kapitala. A zdaj stiska tudi banke, od njih zahteva pogodbeni koncem.

36,3 50-100
► milijona evrov lahko po ZGD ► milijonov evrov je najmanjša vsota svežega kapi-
od lastnikov največ dobi Laško. tala za sanacijo.


