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OGLAS 

 
Mercator se je umaknil iz boja za prevzem srbske trgovske 
verige C market zato, ker ni bil pripravljen plačati cene, ki jo je 
ponudila Delta M in ki je za 40 odstotkov višja od ponudbe 
slovenske družbe, je v pogovoru za beograjski časnik Politika 
povedala podpredsednica Delta holdinga Milka Forcan. 
Beograjsko trgovsko sodišče je malim delničarjem C marketa 
sicer prepovedalo prodajo delnic Delti M.  

Trgovanje izven organiziranega trga ni varno  

Predsednik uprave Mercatorja Zoran Jankovič je minuli 

teden povedal, da so umaknili svojo ponudbo za prevzem 

C marketa, ker je združenje malih delničarjev C marketa z 

delnicami družbe trgovalo izven organiziranega trga, to pa 

ne zagotavlja zadostne pravne varnosti. Združenje malih 

delničarjev se je namreč s srbsko Delto M dogovorilo o 

prodaji svojega deleža mimo trga vrednostnih papirjev, kar 

je, tako Jankovič, trgovanje po principu zasebne borze.  

Forcanova meni, da je Mercator ravnal nekorektno  

Forcanova je v pogovoru za Politiko zatrdila, da je Mercatorjevo sporočilo o umiku nekorektno. 

"Neverjetno se zdi, da takšno oceno daje družba, katere objekt na najbolj privlačni lokaciji Novega 

Beograda predstavlja "spomenik" srbski pravni varnosti, kakršnega nobena družba iz Srbije še dolgo ne 

bo mogla postaviti v pravno varnih državah", je povedala Forcanova.  

Zgovoren primer za to je prav Delta, je še dodala Forcanova, ki je po vsemu sodeč mislila na nekaj 

poskusov njene družbe, da dobi podobno lokacijo za zgraditev hipermarketa v Ljubljani, kakršno ima 

Mercator v srbski prestolnici.  

Začasna prepoved trgovanja  

Prevzem največje srbske trgovske verige pa bi utegnil biti negotov tudi za Delto M. Trgovsko sodišče je 

namreč v četrtek sprejelo začasni ukrep, s katerim je na zahtevo uprave C marketa prepovedalo 

vsakršno trgovanje z deleži malih delničarjev C marketa. Ukrep naj bi veljal, dokler trgovsko sodišče ne 

bo odločilo o prvotnem sporu - tudi tega je sprožila uprava C marketa -, ki je imel za posledico začasno 

prekinitev prevzemnega postopka, ki se je začel avgusta lani. Usoda prvotnega spora naj bi bila znana 
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šele 5. oktobra.  

Trgovsko sodišče se je sicer odzvalo na kršitev prvotne prepovedi trgovanja z delnicami C marketa šele 

teden dni po pogodbi, ki jo je Delta M sklenila z združenjem malih delničarjem o odkupu njihovega 51-

odstotnega paketa delnic oziroma šele, ko je Mercator umaknil svojo ponudbo.  

"Vztrajamo pri zakonitem in institucionalnem načinu trgovanja"  

Mercatorjevega umika za zdaj niso komentirale državne ustanove, ki so tako ali drugače vpletene v 

lastninjenje v Srbiji. Štiri dni po sklenitvi omenjene pogodbe Delte M z malimi delničarji se je sicer 

oglasilo ministrstvo za gospodarstvo in privatizacijo in sporočilo, da bo vztrajalo pri "zakonitem in 

institucionalnem načinu trgovanja" z delnicami C marketa. Ministrstvo naj bi se zavzemalo tudi "za 

spoštovanje nedotakljivih lastniških pravic vseh delničarjev, ne glede na število delnic, s katerimi 

razpolagajo, in za dosego tržne cene njihovih delnic kot edine realne".  

Z veliko zamudo se je oglasila tudi komisija za vrednostne papirje, ki se je 22. avgusta odzvala na 

dokapitalizacijo C marketa v vrednosti 32,7 milijona evrov, o čemer je sklep sprejelo vodstvo trgovske 

družbe že 8. avgusta. "Dokler traja prevzemni postopek, ki je v primeru C marketa le začasno prekinjen 

na podlagi sodnega sklepa, ni mogoča dokapitalizacija podjetja," je sporočila komisija in še poudarila, 

da lahko mali delničarji C marketa razpolagajo s svojimi delnicami na način, ki je po njihovem mnenju 

najboljši, poroča STA.  
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