
Skupščina Pivovarne Laško O prodaji Mercatorja
bosta odločali najmanj dve struji
Ljubljana - Pivovarna La-
ško (PL) je začela organizira-
no zbiranje pooblastil za skup-
ščino 30. januarja, na kateri se
bo odločalo o soglasju k pro-
daji Mercatorja hrvaškemu
Agrokorju.

Vanja Tekavec

Kot je razvidno iz pooblastila, ki
ga je pivovarna objavila na sple-
tnin straneh Ljubljanske borze,
bosta o prodaji Mercatorja na
skupščini odločali najmanj dve
struji; na eni strani sta uprava Pi-
vovarne Laško in društvo malih
delničarjev pivovarne, ki vztraja-
ta pri iskanju soglasja za prodajo
Mercatorja - menita, da je to naj-
boljša rešitev za sanacijo močno
zadolžene pivovarne. Na drugi
strani sta društvo MDS (Mali del-
ničarji-skupaj smo močnejši) in
VZMD (Vseslovensko združenje
malih delničarjev), ki prodaji for-
malno ne nasprotujeta, vendar
menita, da z odločanjem ne gre
hiteti.

Za glasovanje na skupščini del-
ničarji tako lahko izbirajo med
štirimi pooblaščenci, glavna raz-
lika v odločanju pa je predvsem
v skupščinskem soglasju k šesti
točki dnevnega reda - soglasju za

prodajo Mercatorja; medtem ko v
društvu MDS in v VZMD temu na-
sprotujejo, sta predstavnika dru-
štva Malih delničarjev Pivovarne

Laško za prodajo Mercatorja.
V društvu MDS nasprotujejo tudi
deveti točki skupščine, na kateri
se bo odločalo o višini sejnin za
nadzornike pivovarne. Po predlo-
gu uprave bi bil nadzornik poleg
sejnine upravičen do osnovnega
plačila za opravljanje funkcije čla-
na NS v višini 12.000 evrov bruto,
s čimer pa se ne strinjajo v MDS in
pripravljajo nasprotni predlog, ki
bo nadzornikom onemogočil mo-
rebitno seštevanje nagrad v prime-
ru podvajanja nadzorniške funkci-

je v odvisnih družbah.
»Kot izhaja iz osnovnega predlo-

ga uprave, bi nadzornik Pivovarne
Laško teoretično lahko pridobil
pravico do letnega pavšala v višini
12.000 evrov bruto tudi za svoje
delo nadzornika v odvisnih druž-
bah pivovarni Union in v Radenski
in bi lahko dobil kar 36.000 evrov
bruto letnega pavšala. Zato bomo
vložili nasprotni predlog, s katerim
bomo plačilo letnega pavšala ome-
jili na 12.000 evrov bruto, za sode-
lovanje na sejah odvisnih družb pa
bi bili isti nadzorniki upravičeni le
do povračila sejnin in morebitnih
potnih strokov,« je včeraj dejal
predsednik MDS Rajko Stankovič.

Delničarji lahko izbirajo med štirimi pooblaščenci. Foto Aleš Černivec


