
Pivovarna Laško

Ljubljana - Predlogi, s katerimi poskušajo mali delničarji vplivati na po-
slovanje domačih delniških družb, se zadnje čase kar vrstijo. Večji vpliv ho-
čejo imeti tudi na poslovanje močno zadolžene Pivovarne Laško, zato so v
teh dneh vložili več nasprotnih predlogov na predlagane kandidate za nad-
zornike v Pivovarni Laško in v Pivovarni Union.

NS pivovarn Laško in Union sta
trenutno skoraj brez polovice svo-
jih članov. To še zlasti velja za NS
Laškega, ki trenutno deluje le v
polovični sestavi, saj sta iz njega že
pred časom izstopila nekdanji pred-
sednik uprave Petrola Aleksander
Svetelšek ter nekdanji predsednik
NS Marjan Mačkošek. Iz nadzor-
nega sveta Pivovarne Union pa so
konec aprila odstopili Anton Turn-
šek, Janko Remic in Franc Rojnik- njihova odstopna izjava bo začela
veljati z dnem imenovanja novih
članov na skupščini Uniona, sklica-
ni za 22. junija.

Po prvotnem predlogu uprave bi
manjkajoči mesti v NS laške pivo-
varne zapolnila docent ekonomske
fakultete Simon Čadež in direktor
družbe Neos Damjan Belič, čemur
pa delno nasprotuje Društvo ma-
lih delničarjev Pivovarne Laško.
To predlaga, da se namesto Beliča
kot predstavnika kapitala imenuje
novega predsednika Društva malih
delničarjev Pivovarne Laško Duša-
na Siljana. Delničar Uniona Marko
Potočnik (vodja poslovalnic v sku-
pini Alta) pa nasprotuje temu, da
se v NS Uniona imenuje pravnika

laske pivovarne in nekdanjega nad-
zornika Radenske Pavla Terška, ki
ga hoče uprava znova videti tudi v
NS Radenske. Potočnik predlaga,
da namesto Terška delničarji izvo-
lijo njega.

»Glavni argument, zakaj kandi-
diram, ni da bi jaz hotel ta položaj,
ampak predvsem v predlogu za
imenovanje gospoda Terška. V NS
Radenske je bil leta 2008. V času
njegoveganadzorovanja se je zgodi-
lo največje oškodovanje Radenske,
njenih manjšinskih delničarjev in
tudi delničarjev Pivovarne Laško,
saj je uprava Radenske z vednostjo
nadzornega sveta dajala nenadzo-
rovana posojila družbama Center
Naložbe in holding Infond. Ta poso-
jila ji nikoli niso bila povrnjena,« je
včeraj poudaril Marko Potočnik.

Po predlogu uprave bi v NS Uni-
ona skupaj s Terškom imenovali
tudi Petra Groznika in dr. Bojana
Cizeja. Uprava bo nasprotovala
imenovanju Marka Potočnika,
je včeraj poudaril prvi mož laške
pivovarne Dušan Zorko. »Pavel
Teršek je naš sodelavec, z njim ko-
rektno sodelujemo,uprava mu tudi

povsem zaupa, ravno zato ga pre-
dlagamo in podpiramo za nadzor-
nika v Unionu.«

Na vprašanje, kako potekajo po-
gajanja med Pivovarno Laško in
bankami upnicami o reprogramu
posojil, je Zorko včeraj odgovoril:

»Trimesečni rezultati poslovanja
pivovarne so dobri, upamo, da je to
dovolj močan argument bankam za
reprogram.«

Močno zadolženi pivovarni tako
rekoč vsak teden zapadajo posojila,
tudi tista, ki sta jih obe (Union in
Laško) najeli za nakup delnic Mer-
catorja. Po neuradnih informacijah
so banke menda privolile le v ne-
kajmesečni reprogram, vodstvo pi-
vovarne pa jim je predlagalo, da bi
trajal vsaj do oktobra 2012 oziroma
do skupne prodaje Mercatorja.

»Trenutno ni jasno, ali bodo ban-
ke sprejele naš predlog oziroma ka-
kšen bo njihov,« je včeraj poudaril
prvi mož pivovarne Dušan Zorko.
Čez slabih deset dni se bo iztekel
rok, do katerega želi Laško z banka-
mi skleniti sporazum o skupni pro-
daji Mercatorja.
Vanja Tekavec


