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Ljubljana - Zaradi suma usklajenega
delovanja in kršitve zakona o prev-
zemih je po neuradnih informacijah
Agencija za trg vrednostnih papirjev
(ATVP) včeraj sprožila postopek na-
dzora nad ključnimi lastniki Ma-
riborske Livarne Maribor (MLM). Av-
strijski družbi Metalka in Ditach-
mair& Partner ter avstrijski drža-
vljan VVolfgang Rainer obvladujejo
skupno skoraj 70 odstotkov kapitala
MLM in 55,6 odstotka vseh delnic z
glasovalno pravico in tako presegajo
prevzemni prag.

Noben od posameznih avstrijskih
lastnikov prevzemnega praga sicer
ne presega, vendar obstaja sum, da
gre dejansko za povezane osebe, ki
delujejo usklajeno in so tako brez
objave prevzemne ponudbe prevzele
MLM, ki ima več kot 500 malih
delničarjev. Kot smo včeraj razkrili v
Dnevniku, se avstrijski lastniki kljub
več pozivom SID banke doslej niso
želeli razkriti, lastništvo obeh družb

pa je zakrito tudi v avstrijskih sodnih
registrih. Po nekaterih predvideva-
njih naj bi lastništvo Metalke kot
največjega lastnika zdaj obvladovala
Unicredit, ki je financirala neuspe-
šen poskus menedžerskega prevze-
ma MLM. Prav nejasna lastniška
struktura MLM paje tudi eden izmed
ključnih razlogov, zakaj SID banka
mariborskemu livarju ne želi odo-
briti državnega poroštva. Glede na
slabo finančno sliko MLM, ki ima ob
15 milijonih evrov kapitala skoraj 70
milijonov evrov dolgov, od leta 2008
pa posluje z večmilijonsko izgubo,
pa je prikrivanje podatkov o pravih
lastnikih še toliko bolj nerazumljivo.
Velik del nabavnih in prodajnih poti
MLM se sicer odvija prav prek Me-

talke, vendar zaradi nejavnih bilanc
avstrijske družbe ni mogoče izvedeti,
koliko dobička MLM dejansko os-
tane pri njej.

Po pojasnilih poznavalcev razmer
bi nejasno lastništvo lahko zdaj raz-
krili le sodni organi ali ATVP »V
primeru, da je iz lastniške strukture
knjige razvidno, da je delničar ciljne
družbe tudi družba s sedežem v
tujini, lahko ATVP na podlagi spo-
razuma o sodelovanju od tujih na-
dzornih organov zahteva podatke o
lastništvu tuje družbe,« so nam po-
jasnili na ATVP in dodali, da so v
preteklosti na tak način že sodelovali
s tujimi nadzornimi organi. Na vpra-
šanje, ali bodo to storili tudi v pri-
meru MLM, na ATVP niso želeli od-
govoriti, saj da »konkretnih zadev ne
komentirajo«.

Avstrijski lastniki so večji del del-
nic MLM v zadnjih letih sicer kupili

od družb in skladov, povezanih s
Probanko (ta je bila leta 2007 prek
Zlate Monete II tudi lastniško po-
vezana z Metalko), dodatno pa so se
v kapitalu MLM okrepili konec lan-
skega decembra. Tedaj je Metalka
prek pretvorbe 2,4 milijona evrov
terjatev dobila prednostne delnice,
kmalu po njihovem vpisu pa je Rai-
nerju in Ditachmair & Partner pro-
dala natanko toliko prednostnih del-
nic, kot jih je prek konverzije terjatev
dobila že leta 2009.

V primeru, da bi ATVP ugotovila
povezavo med avstrijskimi lastniki
MLM, ki jih ne želi razkriti niti pred-
sednik uprave MLM Branko Žer-
doner, bi lahko tem vzela glasovalne
pravice, vse dokler ne objavijo po-
nudbe za pfevzem oziroma svojega
lastništva ne znižajo pod prevzemni
prag.
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Agencija za trg vrednosti papirjev, ki jo vodi Damjan Žugelj, je zaradi suma
usklajenega delovanja in kršitve zakona o prevzemih po neuradnih informacijah
sprožila postopek nadzora nad ključnimi lastniki Mariborske Livarne Maribor (MLM).


