
PREDSTAVITEV 

SKUPINE MERCATOR



Skupina Mercator je z več kot 1.000 prodajnimi enotami na 5 trgih poslovanja 
Najboljši sosed že več kot 65 let.

Mercator je največji trgovec v Jugovzhodni Evropi in je med največjimi trgovci na

ključnih trgih poslovanja: Sloveniji, Srbiji in Črni gori.

Skupina je v Sloveniji prisotna z 10 družbami, na ostalih trgih Jugovzhodne

Evrope pa je na dan 31. 3. 2017 poslovalo še 6 odvisnih družb.

Poslovni sistem Mercator, d.d., s sedežem v Sloveniji, je obvladujoča družba Skupine

Mercator.



Že več kot 65 let: od majhnega trgovca na debelo do največjega trgovca v 
Jugovzhodni Evropi

1949: ustanovitev podjetja »Živila Ljubljana«, prodaja na debelo, ki je  

predhodnik družbe Poslovni sistem Mercator, d.d.

1953: »Živila Ljubljana« se preimenujejo v »Mercator«.

Od leta 1953 do 1990:

Intenziven proces prevzemanja manjših trgovcev v Sloveniji. Leta 1993
začetek privatizacije z javno prodajo delnic, po obsegu in vrednosti
kapitala največje privatizacije v Srednji Evropi. Mercator predstavi prvo
samopostrežno prodajalno v Sloveniji.

Od začetka 2000 …
Z ustanovitvijo odvisnih družb na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in
Hercegovini ter Črni gori je Mercator vstopil na tuje trge. Kot prvi
trgovec na Slovenskem trgu predstavi inovacije kot so izdelki lastnih
znamk, samopostrežne blagajne, spletno trgovino, Pika kartico in razvil
nov format manjših trgovin imenovanih Mercator SOSED …



Vizija in strategija

Vizija

1. Vrednost za denar

4. Najboljša svežina

2. Lokalno

3. Najboljša ponudba

5. Najboljša storitev

Zaposleni v Mercatorju so prijazno in ustrežljivo osredotočeni na kupce, s pospešenim prenavljanjem prodajaln pa Mercator kupcem omogoča izboljšano 

nakupovalno izkušnjo v prijetnem ambientu.

Mercator nudi kupcem najširšo izbiro zanje relevantnih in inovativnih izdelkov ob stabilnem partnerstvu z lokalnimi in regionalnimi dobavitelji.

Poleg ponudbe izdelkov priznanih blagovnih znamk Mercator tudi z izdelki lastnih blagovnih znamk nudi kupcem dobro kakovost in konkurenčne 

cene, uvaja inovativne izdelke ter potrebam kupcev prilagaja ponudbo v vsaki svoji prodajalni.

Mercator dnevno zadovoljuje potrebe in pričakovanja svojih kupcev in jim z najbolj relevantno in inovativno ponudbo nudi največ za njihov denar. 

Mercator se tesno povezuje s svojim okoljem in nadaljuje z lokalnimi pobudami, kar se odraža tudi v ponudbi in v najširši mreži trgovin, ki so kupcem 

najbližje.

Strategija
Uresničujemo pet ključnih obljub kupcem, vsaka obljuba ima jasen namen in cilje:

Mercator bo največji, najuspešnejši in najučinkovitejši trgovec na trgih Slovenije, 

Srbije in Črne gore.



Ključni poudarki
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Prihodki

564,6 mio EUR

1-3 2017

EBITDA

24,9 mio EUR

Neto finančni dolg

819,8 mio EUR

Investicije

13,4 mio EUR

Poslovni izid

1,1 mio EUR

Število zaposlenih iz ur

18.722



Slovenija
57,9%

Srbija
35,7%

Črna gora
4,7%

Hrvaška
1,1% Bosna in Hercegovina

0,6%

Srbija
50,9%

Slovenija
28,8%

Črna gora
10,2%

Hrvaška
9,5%

Bosna in Hercegovina
0,6%

Ključni poudarki po trgih 1-3 2017
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Prihodki

CELOTNI PRIHODKI: 564,6 milijonov EUR

CELOTNE INVESTICIJE: 13,4 milijonov EUR  

Investicije



Sestava Skupine Mercator 

Skupina Mercator je v Sloveniji prisotna z 10 družbami, na

ostalih trgih Jugovzhodne Evrope pa je na dan 31. 3. 2017 poslovalo

še 6 odvisnih družb.

Program Izdelki za vsakdanjo rabo
Ostali formati

prodajaln

Št. maloprodajnih enot v upravljanju 945 52

Št. franšiznih enot 214 0

Trgi poslovanja Slovenija, Srbija, Črna gora Slovenija

Pregled po programih na dan 31.3.2017



Ključni podatki za delničarje

8

Gibanje zaključnega tečaja delnice MELR v obdobju 1-3

2017 v primerjavi z gibanjem indeksa SBITOP

Najpomembnejši podatki za delničarje

Na dan 31. 3. 2017 je delež tujih delničarjev v družbi Poslovni

sistem Mercator, d.d., znašal 98,70 % in se je v primerjavi z letom

2016 zvišal za 0,10 odstotne točke. 620
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MELR SBITOP

1Ker je bil projekt monetizacije v družbi Poslovni sistem Mercator, d. d., ustavljen, smo sredstva za odtujitev konec leta 2016

prerazporedili nazaj v dolgoročna sredstva in nanje ponovno pričeli obračunavati amortizacijo. Posledično je poslovni rezultat v

obdobju 1-3 2016 zaradi primerljivosti z letom 2017 popravljen za dodatno amortizacijo, ki se nanaša na konec leta 2016

prerazporejena sredstva na dolgoročna sredstva.

2Kazalnik je prilagojen na letno raven.

31. 3. 2016

prilagojen1 31. 3. 2017

Indeks 

31. 3. 2017/ 

31. 3. 2016

prilagojeno

Število delnic vpisanih v sodni register 6.090.943 6.090.943 100,0

Število lastnih delnic 42.192 42.192 100,0

Tržna kapitalizacija (v EUR) 499.457.326 374.592.995 75,0

Tržna cena delnice (v EUR) 82,00 61,50 75,0

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 104,63 91,61 87,6

Najnižji zaključni tečaj v obdobju (v EUR) 82,00 61,50 75,0

Najvišji zaključni tečaj v obdobju (v EUR) 85,00 68,00 80,0

Povprečni zaključni tečaj v obdobju (v EUR) 83,15 65,83 79,2

Osnovna čista dobičkonosnost navadne delnice (v EUR)2 1,37 2,03 148,7



SLOVENIJA

Površina novo odprtih enot: 2.451 m2

Število novih maloprodajnih enot: 1

Prenove: 10

SRBIJA 

Površina novo odprtih enot: 226 m2

Število novih maloprodajnih enot: 1

Prenove: 6

V obdobju 1-3 2017 je skupna vrednost naložb znašala 13,4 milijonov EUR, kar je več kot v primerljivem obdobju preteklega leta. 

ČRNA GORA

Površina novo odprtih enot: 2.559 m2

Število novih maloprodajnih enot: 4

Novo odprte in prenovljene enote v obdobju 1-3 2017

Delež investicij glede na uporabljen namenInvesticije po letih

Nepremičninsko poslovanje poteka v skladu s sprejeto strategijo in tržnimi pogoji
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Hvala!
Dodatne informacije so dostopne na:

http://www.mercatorgroup.si 

http://seonet.ljse.si/


