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Žito oktobra že v rokah hrvaške Podravke 

 Žito 

Natisni 

Medij: Delo Avtorji: Tekavec Vanja Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: 

Gospodarstvo Datum: 16. 09. 2015 Stran: 9 

Prodaja Tudi hrvaški varuh konkurence je požegnal nakup slovenskega pekarskega podjetja - Pot 

za veliki finale je odprta 

Ljubljana - Hrvaška Podravka je pridobila vsa potrebna dovoljenja regulatorjev za nakup 

51,55-odstotnega deleža Žita, zato lahko začne izpolnjevati druge pogoje za nakup 

največjega slovenskega pekarskega podjetja. V Podravki konec transakcije večinskega 

deleža pričakujejo oktobra. 

 

Soglasje za nadaljevanje transakcije Žito-Podravka je zadnji dal hrvaški varuh konkurence, o 

čemer je včeraj Žito obvestilo javnost in svoje delničarje. Slovenski varuh je nakup odobril že v 

začetku septembra in iz Koprivnice sporočajo, da je, vsaj kar zadeva varstvo konkurence, za 

veliki finale vse pripravljeno. »Z današnjim dnem imamo vsa pomembna dovoljenja pristojnih 

varuhov konkurence, zato je zdaj mogoče začeti izpolnjevati preostala pogodbena določila za 

finalizacijo nakupa večinskega deleža ljubljanskega Žita,« so včeraj sporočili iz Podravke. 

Koprivniška družba, najbolj znana po tradicionalnih blagovnih znamkah, kot je dodatek k jedem 

Vegeta, velja za eno pomembnejših hrvaških podjetij, saj ima več tisoč zaposlenih, pomembno 

vlogo v njej ima tudi država kot lastnica dobre četrtine Podravke. Ob nedavni dokapitalizaciji so 

se pojavila številna ugibanja o tem, češ da si vplivni krogi okrog Podravke želijo, da država pri 

njej ne bi sodelovala, a se to ni zgodilo, saj je tudi država vplačala svež kapital. S tem je zaščitila 

svoj kontrolni delež v Podravki (25 odstotkov in ena delnica) in obdržala tudi svoj lastniški vpliv, 

saj brez soglasja države danes ni mogoče sprejeti nobenih statutarnih ali drugih pomembnejših 

odločitev v Podravki. Oziroma jih lahko država blokira. 

Kupec bo moral objaviti prevzem  

Katera so preostala pogodbena določila za nadaljevanje posla (in koliko jih je), iz Koprivnice ne 

sporočajo, že zdaj pa je jasno, da mora Podravka za dokončanje posla najprej poplačati konzorcij 

prodajalcev večinskega, 51,55-odstotnega deleža Žita, s katerim je aprila letos sklenila 
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kupoprodajno pogodbo. Za dobrih 51 odstotkov Žita bo odštela skupaj dobrih 33 milijonov evrov 

ali 180,10 evra za delnico. Prav ponujena kupnina je bila odločilni dejavnik, ki je konzorcij 

domačih prodajalcev (poleg Slovenskega državnega holdinga so pogodbo o prodaji podpisali še 

drugi člani prodajnega konzorcija, in sicer Modra zavarovalnica, KD Kapital, KD Skladi, 

Adriatic Slovenka in NLB Skladi) spomladi prepričal v končna pogajanja s Podravko, čeprav 

hrvaška prehranska skupina ni bila edini snubec za Žito. 

Ko bo hrvaški kupec plačal kupnino za večinski delež in preknjižil delnice, bo moral, kot to 

zahteva zakon o prevzemih, objaviti še ponudbo za prevzem in enako kupnino (180,10 evra za 

delnico) ponuditi še preostalim delničarjem Žita. Ob ceni 180,10 evra za delnico bo za 100 

odstotkov Žita odštel približno 65 milijonov evrov. Po plačilu kupnine za večinski delež ima 

kupec po prevzemnem zakonu tri dni časa za objavo namere za prevzem in zatem še trideset dni 

časa za objavo prospekta m javne prevzemne ponudbe. Če ne bo zapletov, bi bil prevzem Žita 

torej lahko pod streho že letos, s tem pa bo seznam podjetij za privatizacijo krajši še za eno 

podjetje. 

Hrvaški kupec najverjetneje ne bi smel imeti težav z zapiranjem finančne konstrukcije prevzema 

oziroma nakupa, saj je Podravka z nedavno dokapitalizacijo zbrala kar 67 milijonov evrov 

svežega kapitala. Poleg države, ki je na zadnji dan julija obvladovala 25,4-odstotni delež 

Podravke, so v dokapitalizaciji svoj približno 40-odstotni lastniški delež utrdili tudi hrvaški 

pokojninski skladi. Hrvaški minister za gospodarstvo Ivan Vrdoljak je letos poleti napovedal, da 

država ne namerava ostati solastnica Podravke, o tem, kdaj naj bi izstopila iz njenega lastništva, 

pa še ni bil jasen. Dejal je, da načrtujejo prodajo državnega deleža, takoj ko bodo razmere na trgu 

ugodnejše in bodo lahko ustvarili prihodke za državni proračun. Za namene financiranja nakupa 

Žita je Podravka junija pri več bankah pridobila tudi kratkoročno posojilo v višini 58 milijonov 

evrov. 

Žito je eno največjih slovenskih živilskih podjetij in največji odkupovalec v Sloveniji pridelane 

pšenice, je tudi lastnik uglednih blagovnih znamk, kot so Gorenjka, Šumi, 1001 Cvet, Zlato polje, 

Maestro, in Podravka se bo z njegovim prevzemom povzpela na sam vrh živilske industrije v 

Sloveniji. Kakšni so poslovni načrti Podravke, ki ne peče kruha, za zdaj ostaja še neznanka, je pa 

novi lastnik obljubil, da naj bi se Žitovo poslovanje pod njegovo streho še močneje 

internacionaliziralo. 

 


