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Ljubljana - Pred jutrišnjo sejo na-
dzornega sveta Nove Ljubljanske
banke (NLB), na kateri bodo odlo-
čali o soglasju k prodaji desetine
Mercatorja Agrokorju, se je pojavilo
vprašanje, ali je nadzorni svet naše
največje banke sploh operativen.
Eden od desetih članov nadzornega
sveta Stojan Petrič je namreč na
banko že poslal pisno izjavo o
odstopu, že na decembrski seji sta
se poleg njega iz odločanja zaradi
konflikta interesov želela izločiti
Marko Simoneti in Igor Masten,
Juriju Detičku pa konflikt interesov
očita Agencija za upravljanje kapi-
talskih naložb države (AUKN). Za
odločanje o prodaji Mercatorja bi
moralo sicer glasovati vsaj šest od
desetih nadzornikov, večina od teh
šestih pa bi morala prodajo pod-
preti. Toda nadaljnji odstopi in
izločanja iz glasovanja niso izklju-
čeni.

Stojan Petrič, sicer predsednik
uprave Kolektor Group, nam je
pojasnil, da je v začetku meseca
predsednika uprave NLB Boža Ja-
šoviča in predsednika nazornega
sveta Marka Simonetija obvestil o
svojem odstopu, vendar bo velja-
ven šele, ko se bo z njim seznanil
nadzorni svet. O razlogih za odstop
ni želel govoriti, po naših informa-
cijah pa je Petrič že lansko pomlad
napovedal, da bo odstopil, če bo
rezultat banke tretje leto zapored
negativen. Kot je znano, je Božo
Jašovič, katerega odstop je nadzor-
ni svet decembra že sprejel, vendar
opravlja funkcijo do imenovanja
novega predsednika uprave, v za-
četku lanskega leta napovedoval
pozitiven rezultat za leto 2011,
vendar bo banka poslovno leto
končala z okoli 200 milijoni evrov
izgube.

Ali je Jurij Detiček v konfliktu
interesov, kot mu med drugim očita
AUKN, bodo preučili pravniki NLB.
Ključni očitek Detičku je, da je član
nadzornega sveta hrvaškega pod-
jetja Granolio, ki je solastnik hrvaš-

kega dobavitelja Agrokorja Zdenka.
Poleg tega velja omeniti, da je Adria
Bank, ki jo je do junija 2010 vodil
Detiček, močno izpostavljena do

Skupine Agrokor, Detička pa z
Agrokorjem povezujejo tudi druge
poslovne in prijateljske vezi, in
sicer s posamezniki iz vodstva kon-
cema, med drugim Ivico Todori-
čem.

Marko Simonti in Igor Masten sta
na zadnji seji, na kateri so imeli na
mizi soglasje k prodajni pogodbi za
delnice Mercatorja, a so odločanje
preložili, ustno napovedala odstop,
vendar svojih napovedi še nista
uresničila. V zadnjih mesecih je
odstope napovedovalo še več dru-
gih nadzornikov, zato ni izključeno,
da bo nadzorni svet od jutri nes-
klepčen. Za odločanje o nekaterih
pomembnih odločitvah, kot sta na
primer dokapitalizacija in imeno-
vanje predsednika uprave, je na-
mreč potrebna prisotnost vsaj os-
mih nadzornikov.

Ob tem velja spomniti, da že na
zadnji seji glede na pripombe po-
membnega dela nadzornega sveta
sploh ni bilo jasno, ali lahko pogod-
ba o prodaji Mercatorja sploh dobi
potrebno število glasov podpore,
vendar do glasovanja ni prišlo.
Glede na resno možnost, da na-
dzorni svet NLB sploh ne bo sklep-
čen, pa se že pojavljajo ugibanja, ali
ne bo banka odločanja o prodaji
delnic Mercatorja prepustila skupš-
čini delničarjev. Odločitev o tem bi
bila v rokah uprave, saj zakon o
gospodarskih družbah upravam si-
cer daje možnost, da za posamezen
posel zaprosijo za soglasje delni-
čarjev, vendar odločanje delničar-
jev ni obvezno. Statut NLB na drugi
strani položaja, ko nadzorni svet o
nekem poslu ne bi mogel odločati,
po trditvah naših virov ni predvi-
del.

Glede na nejasnosti in negotov
izid odločanja na NLB, ki je bila
motor prodajnega postopka za
Mercator in tudi najbolj aktivna pri
usklajevanje prodajnega sporazu-
ma z Agrokorjem, ne preseneča, da
zagovorniki Agrokorja zdaj vse sta-
vijo na skupščino Pivovarne Laško,
ki bo 30. januarja. Tudi na tej
skupščini bo glavno besedo imela
NLB kot četrtinska lastnica Laške-
ga, pri čemer bo pooblaščenec
banke za glasovanje dobil navodilo
zgolj uprave. Za zagovornike proda-
je bo pomembno tudi, da svojega
stališča ne bo spremenil nadzorni

svet NKBM, ki je decembra edini
soglašal o prodaji dobrih pet od-
stotkov delnic Mercatorja. Toda
naknadno se je izkazalo, da je
predsednik nadzornega sveta Du-
šan Jovanovič zaradi poslovanja z
Agrokorjevim Ledom v konfliktu
interesov (AUKN je pritrdila tudi
protikorupcijska komisija), čeprav
tega ostalim nadzornikom ni raz-
kril. Zato AUKN pričakuje, da bodo
nadzorniki ponovno odločali o so-
glasju k prodajnemu sporazumu z
Agrokorjem.
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Predsednik nadzornega sveta Marko Simoneti (na fotografiji) je eden od tistih
nadzornikov, ki naj bi se decembra iz odločanja o prodaji Mercatorja izločil. Kaj
je razlog, še ni znano, kot tudi ne, zakaj predsednik uprave v odstopu Božo
Jašovič delničarje še ni javno obvestil, da je iz nadzornega sveta že odstopil
eden od članov.


