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PREDGOVOR 
 
V zadnjih letih smo tako kot drugod v svetu tudi v Sloveniji priča zelo pogostim 
aktivnostim na področju prevzemanja in združevanja podjetij. Med številnimi razlogi za 
velik obseg tako imenovanih mega združitev in prevzemov v svetu lahko omenimo hiter 
tehnološki napredek in posledično globalizacijo, ki je začela hitro brisati meje med 
državami in celo kontinenti, dodatno pa jo pospešujejo vse večje zahteve po kombiniranju 
poslovnih aktivnosti na globalni ravni z namenom pridobivanja konkurenčnih prednosti.  
Za rast prevzemnih in združitvenih aktivnosti v Sloveniji prav tako lahko rečemo, da je 
deloma posledica globalizacijskih trendov ter seveda sprememb v gospodarsko-političnem 
sistemu. 
 
Prehod na tržni način gospodarjenja, privatizacija, izguba pomembnih jugoslovanskih 
trgov, vedno večja konkurenca domačih in tujih podjetij na domačem trgu ter iskanje novih 
trgov so le nekatera dejstva, s katerimi se srečujejo managerji v slovenskih podjetjih. Zato 
je v Sloveniji od osamosvojitve dalje združitev podjetij nova oblika integracije 
gospodarstva, ki je zaradi majhnosti obsega poslovanja verjetno nujen proces. 
 
Na splošno lahko postavimo trditev, da so vsa slovenska podjetja možne prevzemne tarče, 
tako domačih kot tudi tujih prevzemnikov. Vprašanje je samo časovna uvrstitev, ki bi 
pokazala, katero podjetje bo naslednje.  
 
Prevzemi pa niso odkritje dvajsetega stoletja, ampak so se predvsem v anglo-ameriškem 
poslovnem svetu pojavili že mnogo prej, vendar pa je v Evropi njihov razmah doživel 
vrhunec ravno proti koncu dvajsetega stoletja. Moramo se zavedati, da so se pojmi, kot so 
oblike, taktike, obrambni mehanizmi in drugi pojmi povezani s prevzemi v anglo-
ameriškem prostoru, oblikovali več kot stoletje, v naš prostor pa so bile prenesene že 
preverjene taktike in oblike prevzemov.  
 
Mnoga uspešna slovenska podjetja so že naredila odločilen korak za krepitev svoje 
konkurenčne moči in za pospešen razvoj podjetja in prevzela podjetja tako v Sloveniji kot 
tudi na tujih trgih. Večinoma gre za trge južne Evrope, na katerih je Slovenija v preteklosti 
že delovala. Nekatera slovenska podjetja, tako uspešna kot manj uspešna, so sprejela 
prevzem uspešnega podjetja in tako pridobila močnega partnerja in sedaj močneje kot kdaj 
koli prej ogrožajo svoje tekmece in prodirajo na svetovni trg. 
 
V Sloveniji gre večinoma za prevzeme na isti proizvodni ravni. Nekatera podjetja se 
odločijo za prevzem podjetij, s katerimi ne nastopajo v proizvajalni dejavnosti, ti prevzemi 
pa so konkurenčno najzahtevnejši. 
 
V diplomskem delu predstavljam teoretično opredelitev prevzemov podjetij. Diplomsko 
delo je poleg uvoda in sklepa razdeljeno še na tri dele. 
 
V prvem delu bom na kratko predstavil zgodovino prevzemov. V tem delu naloge je zajet 
tudi zgodovinski pregled od prvih pojavov združevanja in prevzemanja do danes. 
 
V drugem delu je predstavljen prevzem podjetja na splošno. Predstavil bom pojem 
prevzem, vrste in oblike prevzemov. Opredeljeni so različni motivi, zaradi katerih se 
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podjetje odloči za prevzem ciljnega podjetja, ter učinki, ki jih ima prevzem tako na 
delničarje, management, lastnike, zaposlene kot tudi na gospodarstvo.  
 
V tretjem delu bom predstavil managerske odkupe podjetja, razloge za odkupe in iz njih 
izhajajoče prednosti in pomanjkljivosti managerskih odkupov. V tem poglavju sem zajel 
tudi najzanimivejše odkupe v Sloveniji, ki so se zgodili v letu 2007, in motive za odkupe v 
Sloveniji. Na koncu pa sem še dodal managerske odkupe v Evropi.   
 
V zadnjem, četrtem, poglavju sem se osredotočil na podjetje Merkur, d. d. ter ga predstavil. 
Navedel sem strateške cilje in načrte njegovega vodstva, predvsem sem se posvetil opisu 
poteka managerskega prevzema. Skušal sem tudi ugotoviti, ali je bila prevzemna cena 
poštena. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev problema in opis, ki je predmet raziskave 

 
Področje raziskave, ki ga želim natančneje opisati, so managerski prevzemi v Sloveniji. 
Managerski prevzemi so v svetu že dalj časa eno glavnih orodij za povečevanje 
učinkovitosti družb. Ta trend pa se z dokončano konsolidacijo lastništva, pri čemer so 
večinski deleži v družbah v lasti investicijskih fondov, dogaja tudi v Sloveniji. 
Položaj svetovnega gospodarstva je vse bolj zapleten. Še posebej je zelo kritična situacija v 
tranzicijskih državah, ki so se morale spoprijeti z mnogimi novostmi. Spremenil se je 
politični sistem, gospodarstvo je prešlo iz planskega v tržno, družbena lastnina je prehajala 
oz. prehaja v privatne roke. 
V poslovnem svetu, ki ga zaznamujejo huda konkurenca, negotovost in nenehne 
spremembe, je za podjetje, ki želi biti uspešno, pomembno poznavanje lastnih finančnih 
zmožnosti, prednosti in nevarnosti.  
Glavni razlog za izvedbo managerskih prevzemov je percepcija o vrednosti družbe med 
managerji in lastniki. Managerji bolje vidijo možnost hitrejše širitve kot lastniki ali pa 
prepoznajo več možnosti za uvedbo novih proizvodov. Z drugimi besedami: management 
vidi priložnost, kako bi podjetje v prihodnosti lahko ustvarjalo več denarja. 
 
 

1.2  Namen, cilj in osnovne trditve 

 
Diplomska naloga bo sestavljena iz teoretičnega dela in aplikativnega dela. Namen 
diplomskega dela je predstaviti teorijo prevzema podjetja, s poudarkom na oblikah, 
motivih in vrstah prevzema. Za analizo tega sem se odločil, saj menim, da je to področje 
zelo pomembno predvsem v času prostega pretoka kapitala, ko se slovenska podjetja 
srečujejo s konkurenco iz celotne Evrope.  
 
V diplomski nalogi sem si zadal naslednje cilje: 

� predstaviti zgodovino managerskih prevzemov, 
� predstaviti teoretično podlago za managerske prevzeme,  
� razložiti oblike in vrste prevzemov, 
� predočiti prednosti in pomanjkljivosti managerskih prevzemov, 
� analizirati managerski prevzem in opredeliti motive za prevzem, 
� opisati managerske prevzeme v Sloveniji in Evropi, 
� analizirati praktični primer managerskega odkupa v Sloveniji. 

 
Managerski prevzemi so v Sloveniji zelo aktualni, saj jih je bilo v zadnjem času kar precej, 
ta trend pa naj bi se nadaljeval tudi v prihodnjih nekaj letih.  
Managerski prevzemi so glede na prelivanje kapitalskih tokov, trende v evropskem 
kapitalskem okolju, ob nadaljnji konsolidaciji lastniških struktur družb ter izstopu države iz 
slovenskega gospodarstva, razumna poteza in hkrati nova priložnost za pogumne in 
sposobne posameznike, investicijske sklade, banke, mlade sklade tveganega kapitala, tudi 
državo, da uredi ta in še širši del zakonodaje (davčna obravnava), ki bo spodbujala interes 
in možnost lastnikov (fizičnih oseb) dolgoročno ohranjati svoj kapital v našem 
gospodarstvu kot tudi dodatno otežila kakršno koli oškodovanje premoženja družbe. 



 7 

 
Moj namen in cilj sta, da bi zbrane in obrazložene pojme bralcu tega dela prikazal na čim 
razumljivejši način ter tako pripomogel k njihovemu razumevanju. Na primeru prevzema 
podjetja Merkur d. d. bom pokazal, da se prevzemi končajo predvsem s pozitivnimi 
rezultati, vedno pa obstaja tudi možnost, da se za koga končajo sovražno. 
 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

 
Diplomsko delo temelji na predpostavki, da je proces managerskega prevzema podjetij v 
Sloveniji dokaj »nezaželen« pojav in da se bodo morala slovenska podjetja v času hitre 
globalizacije združevati in na prevzeme gledati kot obliko za doseganje boljših poslovnih 
rezultatov ter tako uspešno konkurirati in obstati na evropskem trgu. 
Vodstvo mora verjeti v podjetje, ki ga vodi, prevzem mora biti razveseljiva novica za 
državo, delničarje, deležnike in drugo družbeno okolje. Managerski prevzemi podjetij, 
predvsem pa managerska soudeležba v lastniški strukturi družb morajo biti zaželeni. 
Pomembno je le, da je pridobivanje lastništva (solastništva) v družbi izpeljano 
transparentno, po pošteni tržni ceni, znotraj zakonskih možnosti in da vsi organi 
upravljanja in vodenja družbe, kot tudi zunanje institucije in upniki, v času priprave ter 
izvedbe managerskih prevzemov, kot tudi v kasnejših fazah, odigrajo svojo vlogo skladno 
z zakonodajo. 
 
Diplomsko delo bo temeljilo na novejših spoznanjih domače in tuje literature. Veliko 
informacij sem pridobil iz strokovnih revij, časopisov, s spletnih strani. Nekaj osnovnih 
informacij o managerskih prevzemih sem pridobil že med študijem. 
 

 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

 
Diplomsko delo je poslovna raziskava odkupov s poudarkom na različnih oblikah 
prevzemov podjetij v Sloveniji. Raziskava je statična, saj se obravnava problem, ki se je že 
zgodil. Moje delo temelji pretežno na deskriptivnem pristopu k raziskovanju z 
opisovanjem dejstev, pojavov in procesov, podkrepljeno z metodo kompilacije, s katero 
bom povzel spoznanja in sklepe drugih domačih in tujih avtorjev, ki so se ukvarjali s 
tematiko managerskih prevzemov, ter metodo komparacije, kjer bom primerjal različne 
podatke.  
Podatke bom črpal iz strokovne literature različnih domačih in tujih avtorjev ter s 
posameznih strani na spletu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2 ZGODOVINA PREVZEMOV 
 
Različni avtorji različno govorijo o zgodovini prevzemov. Skoraj vsi so si enotni, da je bilo 
doslej pet različnih obdobij (valov) prevzemov, vsak pa ima svojo časovno lestvico, kdaj je 
kateri od teh valov trajal. Razlika je tudi med obdobji v Evropi in ZDA. Kontinentalna 
Evropa, kar se tiče prevzemov, močno zaostaja za ZDA, lahko pa se z njimi primerja 
Velika Britanija, ki je po prevzemih v Evropi1 na prvem mestu.  
 
Prvi val prevzemov v Evropi se je začel okoli leta 1880 in je trajal vse do leta 19042 
(McCahery 2003, 35), vzrok zanj pa je odkritje parnega stroja in začetek industrializacije. 
Največja spodbuda za te večinoma horizontalne prevzeme in združitve je bilo ustvarjanje 
monopolov. Sprejetje proti monopolnih zakonov je imel velik vpliv na drugi val 
prevzemov, ki se je začel leta 1919 in je trajal skozi dvajseta leta prejšnjega stoletja. Stari 
monopoli so bili razbiti in začel se je val vertikalnih prevzemov in združitev. Tretji val 
prevzemov se je začel v petdesetih letih in je svoj vrhunec dosegel sredi šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja.  Zanj je značilno, da je prihajalo do diverzifikacije proizvodnje in 
velikih konglomeratnih združitev in prevzemov, ki so imeli za cilj obvladovanje 
globalnega trga. Razvoj novih finančnih inštrumentov in trgov je olajšal financiranje 
prevzemov in pripeljal do četrtega vala združitev in prevzemov, ki je trajal v letih 1983 do 
1989. V tem obdobju je bilo največ prevzemov in združitev v biotehnični in elektronski 
industriji. Peti val združitev in prevzemov je trajal v letih 1993 do 2000 in je sovpadal z 
ekonomskim razcvetom, razvojem interneta in telekomunikacij. Leta 2001 je zaradi 
zmanjšanja zaupanja potrošnikov v te industrije, prav tako pa tudi zaradi prezasičenosti s 
starimi industrijami, prišlo do nenadnega velikega zmanjšanja števila prevzemov in 
združitev.  
 
V ZDA je prvi val trajal od leta 1897 do 1904 (The History of Mergers and Acquisitions 
2009), razlogi zanj pa so tehnološki napredek, razcvet ekonomije in ohlapna zakonodaja. V 
tem valu so prevladovale horizontalne združitve, ki so ustvarile veliko monopolov. Končal 
se je zaradi recesije leta 1903 in borznega zloma 1904, večina prevzemov pa se je izkazala 
za neučinkovite. Drugi val se je začel leta 1916 in je trajal do začetka velike depresije leta 
1929, ko je 29. oktobra prišlo do zloma borze. Do tega vala je prišlo po prvi svetovni vojni, 
med katero je država podjetja spodbudila k sodelovanju, ta pa so to politiko ohranila tudi 
po koncu vojne. V tem času so se gradili oligopoli skozi vertikalne povezave, za prevzeme 
pa se je v veliki meri začelo uporabljati zadolževanje. Tako kot tudi v prvem valu so 
osrednjo vlogo pri financiranju prevzemov igrale banke. Tretji val prevzemov je nastopil v 
letih od 1965 do 1969. To je bilo obdobje cvetoče ekonomije, v katerem so cene delnic 

                                                 
1 V letu 2001 so bila glede prevzemov v EU najbolj aktivna britanska podjetja, ki so opravila kar 31,4 % vseh 
v EU opravljenih prevzemov, ob tem da je bil delež britanskega bruto domačega proizvoda (BDP) le 13,2 % 
BDP EU. Na drugem mestu je Nemčija s 16,3 % prevzemov, ob tem da njen BDP predstavlja 28,2 % BDP 
EU, tretja pa je Francija s 13,5 % prevzemov in 18,1 % BDP (McCahery 2003, str. 38). 
2 Gaughan (2004, 4) kot čas prvega vala združitev v ZDA navaja obdobje od 1897 do 1904, drugega 1916 do 
1929, tretjega 1965 do 1969, četrti val je trajal od 1984 do 1989, peti pa se je začel leta 1993 in je trajal skozi 
devetdeseta leta. Ta peti val naj bi se sredi devetdesetih preselil še v Evropo. 
Bešter (1996) kot čas prvega vala združitve v ZDA navaja obdobje 1895 do 1903, drugega 1922 do 1929, 
tretji se je odvijal skozi petdeseta leta, četrti pa v osemdesetih letih. Petega vala prevzemov še ne omenja, saj 
je njegova knjiga izšla sredi devetdesetih let. V Veliki Britaniji oziroma v Evropi pa naj bi si valovi sledili 
takole: prvi v dvajsetih letih, drugi v šestdesetih, tretji pa v osemdesetih letih 20. stoletja. Ta tretji val se je 
kasneje preselil še v kontinentalno Evropo. 
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rasle. V tem obdobju so nastali veliki konglomerati. Pojavili so se tudi takšni prevzemi, 
kjer je bilo podjetje (prevzemnik) manjše od ciljnega podjetja. Prevzemi so bili v večini 
financirani z lastnim premoženjem. Banke niso več igrale osrednje vloge. Ta val se je 
končal, ko je državni tožilec leta 1968 napovedal vojno konglomeratom. Četrti val je trajal 
od leta 1981 do 1989 in je bil spet posledica cvetoče ekonomije in tehnološkega napredka 
pa tudi finančnih inovacij, ki so olajšale prevzeme. Za ta val so značilni veliki prevzemi, v 
katerih so bila prevzeta mnoga znana podjetja, veliko pa je bilo sovražnih prevzemov. 
Največ prevzemov je bilo v industriji nafte in plina ter v farmacevtski industriji. Začeli so 
se tudi mednarodni prevzemi. Med razlogi za konec tega vala je sprejetje novih reform in 
zakonodaje, ki ureja prevzeme, na zmanjšanje podjetniške aktivnosti pa je vplivala tudi 
zalivska vojna. Petemu valu, ki je trajal od leta 1992 do 2000, so spet botrovali cvetoča 
ekonomija in rastoče cene delnic pa tudi tehnološki napredek in globalizacija. Največ  
prevzemov je bilo v tehnoloških panogah, telekomunikacijah in bančništvu. Kot razlog za 
konec tega vala navajajo začetek recesije, nekateri pa pravijo tudi, da je na borznem trgu 
počil mehurček. Iz napisanega je očitno, da sta za obdobja povečane intenzivnosti 
prevzemov zelo pomembna optimizem v gospodarstvu in tehnološki napredek, saj se 
največkrat kot razlog za povečano aktivnost prevzemov navajata prav ta dva dejavnika.  
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3 TEORIJA O PREVZEMIH PODJETJA 

 
 
3.1 Pojem prevzema 
 
 
3.1.1 Prevzemi 
 
Prevzem definiramo kot pridobitev določenega deleža lastninskih pravic v prevzetem 
podjetju, ki pridobitelju (prevzemnemu podjetju) daje zadosten delež glasovalnih pravic 
(kontrolni delež), da lahko z uresničevanjem upravljalskih upravičenj iz kontrolnega deleža 
vpliva na poslovanje prevzetega podjetja.  
Po mednarodnih računovodskih standardih (MRS 22 – Poslovne združitve) se prevzem 
opredeljuje kot poslovna združitev, pri kateri eno podjetje, prevzemnik, pridobi oblast nad 
čistim premoženjem in delovanjem drugega, prevzetega podjetja, v zameno za prenos 
sredstev, zadolžitev ali izdajo kapitala (Bertoncelj 2008, 15).   
 
 

Slika 1: Oblike prevzemov 
 

 
Vir: Bertoncelj 2008, 16. 
 
S priključitvijo (acquisition) podjetja razumemo nakup podjetja in njegovo vključitev v 
drugo podjetje, pogosto v obliki poslovne enote ali podružnice priključevalca (Lahovnik 
1998, 15). 
 
Pri tem je treba z vidika pravne samostojnosti ciljnega podjetja ločevati med: 

� nakupom večinskega deleža v ciljnem podjetju, kjer podjetje jamči za                  
obveznosti ciljnega podjetja le do višine svojega večinskega deleža, ciljno                  
podjetje pa še naprej obstaja kot samostojna pravna oseba, in 

� vključitvijo ciljnega podjetja v prevzemno podjetje, s tem da ciljno podjetje                  
preneha obstajati kot samostojna pravna oseba in prevzemno podjetje v celoti                  
z vsem svojim premoženjem jamči za obveznosti ciljnega podjetja. 
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V literaturi pojem prevzem (takeover) pogosto uporabljajo kot sinonim za priključitev 
podjetja, pri čemer je prevzem bolj pravni pojem. Večina ekonomistov, ki raziskujejo 
fenomen združevanja in priključevanja podjetij, pa uporablja pojem »merger«, v katerem 
so zajeti vsi trije pojmi. Priključitev običajno poteka med podjetjema različnih velikosti in 
je lahko prijazna ali sovražna (Lahovnik 1998, 15). 
 

Prevzem je ponudba ene ali več oseb (delničarjev) drugim delničarjem (Čerin 2000, 67). 
 

Bešter podobno kot Čerin prevzem opredeli širše, kot splošen pojem, ki vključuje vse 
različne oblike pridobitve nadzora nad določenim podjetjem. Znotraj prevzema uporablja 
izraze združitev, prevzem z odkupom delnic premoženja (tudi ponudba za prevzem) in 
prevzem z odkupom premoženja ciljnega podjetja (Bešter 1995, 13). 
 

Prevzem je proces prenosa lastništva sredstev ali delnic z enega podjetja na drugo, pri 
katerem eno podjetje preneha obstajati (Zupančič 2001, 4). 
 

S prevzemi običajno označujemo pridobitev določenega deleža lastninskih pravic v 
prevzetem podjetju, ki prevzemnemu podjetju zagotavlja kontrolni delež za odločilno 
vplivanje na poslovanje podjetja, ki je bilo prevzeto (Tajnikar 2000, 25). 
 
Kovač pa prevzem (acquisition, takeover) definira ožje – označi ga kot nezaželeno, tudi 
sovražno, obliko ponudbe za odkup delnic (Kovač 2000, 72).  
 

Tako pridemo do pogosto omenjanih sovražnih prevzemov. O t. i. sovražnih priključitvah 
oziroma prevzemih (hostile takeovers), ki pripeljejo do boja med podjetji, pri čemer se je v 
praksi razvila vrsta ofenzivnih (na strani ponudnikov) in obrambnih (na strani ciljnih 
podjetij) taktik, govorimo, če se menedžment podjetja ne strinja s priključitvijo (Lahovnik 
1998, 15). 
 

Enako potrjuje to trditev Čerinova definicija, ki ugotavlja in pojasnjuje, da je prevzem 
lahko sovražen le do zaposlenih ciljne družbe (vključno z upravo) – ne pa do delničarjev, 
ki imajo svobodno izbiro (Čerin 2000, 67). 
 

S tem se strinja tudi Tajnikar, ki zaključi s temeljno značilnostjo vseh prevzemov, da gre 
za kupoprodajni odnos, v katerem prevzemno podjetje oziroma lastniki prevzemnega 
podjetja z nakupom delnic dotedanjih lastnikov prevzetega podjetja pridobijo kontrolni 
delež v prevzetem podjetju (Tajnikar 2000, 36). 
 

Besedo prevzem pa pomensko včasih radi zamenjamo za združitev, pripojitev, spojitev, 
prijazni in sovražni prevzem. Zaradi tega bom na kratko razložil te pojme. 
 
 
3.1.1.1 Združitev 
 
Združitve so obojestransko želeno povezovanje podjetij, ko iz dveh ali več podjetij nastane 
eno samo. Ločimo pripojitve in spojitve. V obeh primerih gre za prenos z univerzalnim 
pravnim nasledstvom, torej za prenos premoženja in obveznosti (aktive in pasive). 
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Združitve so običajno negotovinske transakcije, kjer lastniki dveh ali tudi več podjetij med 
seboj zamenjajo svoje delnice ali poslovne deleže. V takih primerih ni potrebno črpati 
lastnih virov ali iskati zunanjih virov financiranja. V tujini so tovrstne delne ali popolne 
negotovinske transakcije z zamenjavami delnic pogoste, uveljavljajo se tudi pri nas. 
Podjetja se na tak način izognejo finančnemu izčrpavanju, saj lahko razpoložljiva sredstva 
namenijo za realizacijo strateških in finančnih ciljev po integraciji (Bertoncelj 2008, 16-
17).   
 
 

Slika 2: Prevzem podjetja 
 

 
Vir: Bertoncelj 2008, 17. 
 
 
3.1.1.2 Pripojitev 
 
Pripojitev je prenos enega ali več podjetij (prevzeto podjetje) v zameno za zagotovitev 
delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnega podjetja.  
Pri pripojitvah od vseh podjetij, ki se združujejo, ostane le eno samo (Tajnikar 2000), 
medtem ko ostala vse svoje premoženje in obveznosti prenesejo na to podjetje, sama pa 
prenehajo obstajati. Temeljna oblika pripojitve je tista, pri kateri prevzemno podjetje izda 
nove delnice v zameno za delnice prevzetega podjetja (v primeru delniške družbe), ki 
preneha z delovanjem, njegovo dejavnost tako v celoti prevzame prevzemno podjetje. V 
takih primerih gre za prenos delnic ali poslovnih deležev (pri družbah z omejeno 
odgovornostjo) in ne za nakupe (Bertoncelj 2008, 17).   
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Slika 3: Združitev podjetij s pripojitvijo 
 

 
 
Vir: Bertoncelj 2008, 18. 
 
 
3.1.1.3 Spojitev 
 

Spojitev je ustanovitev nove kapitalske družbe, na katero preide premoženje družb, ki se 
spajajo, v zamenjavo za zagotovitev delnic oziroma poslovnih deležev nove kapitalske 
družbe. 
Pri spojitvah se dva ali več podjetij združi v popolnoma novo podjetje, ostala podjetja nanj 
prenesejo svoje premoženje in obveznosti ter prenehajo obstajati. Kot sinonim se uporablja 
pojem konsolidacija. Temeljna oblika spojitev je tista, pri kateri z zamenjavo vseh delnic 
ali deležev nastane nova entiteta. Kadar želimo ohraniti pravo samostojnost in kontinuiteto 
v delovanju in velikosti povezujočih se entitet, spojitev izvedemo z ustanovitvijo holdinga, 
ki upravlja samostojne pravne osebe. Izvesti je mogoče še delno zamenjavo delnic ali 
poslovnih deležev in omogočiti medsebojno kontrolo entitet, ki so običajno vertikalno 
povezane, ter se tako izogniti nevarnosti nastanka prevelikih podjetij (Bertoncelj 2008, 18).   
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Slika 4: Združitev podjetij s spojitvijo 

 

 
Vir: Bertoncelj 2008, 19. 
 
 
3.1.1.3 Prijazni in sovražni prevzemi 
 
Prevzemi običajno potekajo med podjetji z različno ekonomsko močjo in jih ločimo na 
prijazne in neprijazne. Prijazne prevzeme nekateri imenujejo tudi prijateljski, pri teh se 
management ciljnega podjetja strinja in bolj ali manj aktivno podpira povezovanje v novo 
podjetje ali priključitev v prevzemno podjetje. Neprijazni ali sovražni prevzemi so tisti, 
kjer se management podjetja tarče s ponujeno priključitvijo ne strinja (Lahovnik 1998). To 
vodi v spopad obeh podjetij z uporabo napadalnih taktik pri potencialnemu prevzemniku 
oziroma obrambnih taktik pri ciljnem podjetju (Bertoncelj 2008, 18-19).   
 

Razpravo o terminologiji lahko zaključimo z ugotovitvijo, do katere so prišli številni 
avtorji (Kovač 1999; Bešter 1995) razlike pri uporabi vseh zgoraj omenjenih pojmov in 
definicij so posledica že omenjene nedoslednosti rabe v angleškem jeziku ter nedoslednosti 
pri prevajanju in rabi v slovenskem jeziku – nedoslednosti pa so posledica mešanja 
ekonomskih in pravnih pojmov in kriterijev. 
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3.2 Oblike prevzemov podjetij 
 
Bešter (1996, 30) je prevzeme razčlenil na tri osnovne oblike. Razdelitev povzema od 
različnih tujih avtorjev (Weston, Hampton, Levine, Scharf idr.). Pojem prevzemi podjetja 
uporablja kot splošni pojem. 
 

 
 
Pred pregledom temeljnih značilnosti in razlik med omenjenimi tremi kategorijami naj 
omenim, da je mogoče katero koli izmed njih opraviti s plačili v denarju, z zadolžitvijo 
podjetja, z zamenjavo za delnice prevzemnika ali druge vrednostne papirje. Poleg 
omenjenih treh oblik prevzemov je mogoče doseči spremembe v nadzoru nad podjetjem 
tudi s pridobivanjem pooblastil za zastopanje pri glasovanju na skupščini delničarjev in z 
LBO3.  
 

Slika 5: Osnovne oblike prevzemov podjetij 
 

 
Vir: Ross 1993, 829. 

                                                 
3 LBO (leveraged buyout)- odkup podjetja z zadolžitvijo. Je finančna operacija, pri kateri določeno podjetje 
odkupi delnice drugega (ciljnega) podjetja s predhodno zadolžitvijo.   

  Prevzemi      
podjetij 

Prevzemi z odkupom delnic 

Prevzemi z odkupom premoženja 

Združitve (spojitve in pripojitve) 
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3.2.1 Prevzem z odkupom delnic (takeover bid) 
 
Prevzem podjetja z odkupom delnic pomeni nakup zadostnega števila ali celo vseh delnic z 
glasovalno pravico neke odprte delniške družbe, in sicer neposredno od njenih delničarjev. 
Cilj prevzemnika je pridobitev potrebnega števila delnic – glasov, ki mu zadoščajo za 
prevzem nadzora nad podjetjem. Po prevzemu z odkupom delnic ostane ciljno podjetje v 
celoti odgovorno za vse svoje obveznosti, razen če kasneje prevzem preraste v formalno 
združitev (Scharf 1991, 37; povz. po Bešterju 1996, str. 31). 
 
Prevzemi z odkupom delnic so za management ciljnega podjetja pogosto nezaželeni ali 
celo nesprejemljivi – govorimo o neprijaznih ali celo sovražnih prevzemih.  
 
Prednosti prevzemov z odkupom delnic: 

� enostavna oblika, saj so potrebna le dokazila o razpolaganju z ustreznimi 
delnicami ciljnega podjetja; 

� podjetje se ne spremeni, s pravnega vidika ni problemov z nadaljnjo 
veljavnostjo sklenjenih pogodb; 

� prevzemnik ne sprejme odgovornosti za poravnavo obveznosti ciljnega 
podjetja; 

� ni treba pripraviti gradiva za sklicevanje skupščine delničarjev; 
� ni treba pridobiti soglasja nadzornega sveta niti managementa ciljnega podjetja. 

 
Pomanjkljivosti prevzemov z odkupom delnic: 

� celoten postopek ponudbe za odkup delnic mora biti v celoti opravljen v skladu 
z zakoni in s predpisi pooblaščenih organov, ki skrbijo za nadzor nad trgom 
vrednostnih papirjev in prevzemom podjetij. 

 
Prevzem z nakupom delnic je najbolj utečena oblika prevzema, ki jo večina pravnih 
sistemov uvršča v pojem prevzem. Gre za trivialno obliko prevzema, saj ponudnik s 
prejemom svoje ponudbe pridobi delnice, s tem pa tudi upravljavske pravice, ki so nanj 
vezane. Glede na klasično izhodišče kapitalske večine je ponudnikov cilj kupiti toliko 
delnic, da bo imel vsaj relativno, če že ne absolutno, večino. Po drugi strani pa so zaradi 
pridobitve večinskega deleža enega izmed delničarjev lahko ogroženi interesi drugih 
delničarjev. Mehanizem prevzemov omogoča zavarovanje interesov dosedanjih 
delničarjev, saj jim zagotavlja, da s sprejemom ponudbe prodajo svoje delnice in tako 
izstopijo iz družbe. Omogoča pa jim tudi, da s pomočjo obrambnih dejanj ohranijo svoj 
dosedanji položaj (Tekavc in Pučnik 2002, 42). 
 
Poznamo popolno in delno ponudbo za prevzem. Običajna in tudi pri nas poznana je 
popolna ponudba za prevzem. Ponudba za popoln prevzem je seveda bolj jasna, saj v celoti 
omogoča, da delničarji ciljnega podjetja izstopijo iz podjetja, v katerem ne želijo več 
sodelovati. Ponudba se mora nanašati na celotno vsoto vseh delnic istega razreda. Delna 
ponudba pa omogoča ponudniku, da med pogoje ponudbe postavi tudi število delnic, ki jih 
namerava kupiti. Ta količina mora znašati manj kot 100 odstotkov, saj bi v nasprotnem 
primeru šlo za ponudbo za popoln prevzem. 
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Ponudba za prevzem je lahko prostovoljna, pri čemer ponudnik nima nobenih obveznosti 
iz predpisov, ali obvezna. Predpisi namreč določajo prag, ki ločuje prostovoljno ponudbo 
od obvezne. Naš zakon o prevzemih (Zpre-1) v 7. in 12. členu določa, da oseba, ki pridobi 
delež (število oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev delniške družbe, ki 
zagotavljajo glasovalno pravico tako, da ji ti vrednostni papirji, skupaj z drugimi 
vrednostnimi papirji, ki jih že ima, zagotavljajo najmanj 25-odstotno glasovalno pravico, 
mora dati ponudbo za odkup vrednostnih papirjev pod pogoji in na način, določen s tem 
zakonom. 
 
Obvezna ponudba za prevzem je vezana na dosego določenega praga upravljavskih pravic 
v podjetju. Po slovenskem pravu je ta meja postavljena na 25 %, postavljeni pa so še drugi 
razlogi, zaradi katerih mora ponudnik dati obvezno ponudbo za odkup (Tekavc in Pučnik 
2002, 46). 
 
 
3.2.2 Prevzem prek izdaje novih delnic (new issues) 
 
Prevzem podjetja se lahko izvede tudi prek mehanizma izdaje novih delnic. Pri tej metodi 
ne gre za prevzem v strogem pomenu besede, temveč za pridobitev večjih upravljavskih 
pravic, ki sicer izvirajo iz povsem statusnih razlogov. Do pridobitve dodatnih delnic pride 
navadno zaradi povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic. Dotedanji delničarji 
imajo pri vpisu delnic prednostno pravico, tako da lahko pred vsemi drugimi vpišejo 
delnice ciljnega podjetja. Glede na to, da je pravica vezana in sorazmerna z dosedanjo 
udeležbo v ciljni družbi, se zdi, da zaradi izdaje novih delnic ne more priti do sprememb v 
razmerju glasovalnih pravic. To bi bilo res, če bi vsi delničarji izkoristili svojo možnost in 
vpisali največje možno število delnic, glede na svojo dotedanjo udeležbo. Vendar pa 
navadno to pravico izkoristijo le večji delničarji, saj so mali delničarji bodisi naključni 
delničarji, torej le vlagajo svoj denar v donosnejšo naložbo od bančnega depozita, bodisi 
delničarji, ki so že maksimirali svoj potencial in nimajo več sredstev za vplačilo novih 
delnic. Jasno je, da se zaradi dejanskih razlogov potenciali odločanja posameznih 
delničarjev spremenijo, kar utegne povzročiti kontrolni delež, ki presega prag za obvezno 
ponudbo za prevzem (Tekavc in Pučnik 2002, 47). 
 
 
3.2.3  Prevzem z nakupom lastnih delnic (purchase of own shares) 
 
Nakup lastnih delnic tako kot izdaja novih delnic vplivata na deleže upravljavskih pravic 
posameznega delničarja. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) sicer postavlja kar nekaj 
omejitev pri nakupu lastnih delnic, saj poskuša preprečiti, da bi bila družba brez 
delničarjev in bi tako postala sama svoj lastnik. Splošna omejitev po določbah ZGD je, da 
sme družba pridobiti največ 10 % lastnih delnic. Vendar pa ta omejitev ne velja v primeru, 
ko odkupi lastne delnice zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.  
 
Z nakupom lastnih delnic lahko posamezen delničar, ne da bi kupil eno samo dodatno 
delnico, dejansko prestopi prag, ki ga predpisi o prevzemih določajo kot prag za obvezno 
ponudbo za prevzem. Takšen način dosega praga s stališča slovenske zakonodaje je zopet 
vprašljiv, saj ne gre za dejanje osebe, ki ji bo naložena obvezna ponudba za prevzem, 
temveč dejanje tretje osebe. 
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Zaradi nakupa lastnih delnic dva ali več delničarjev preseže prag za obvezno ponudbo. 
Vprašanje je seveda, ali morajo vsi taki delničarji dati ponudbo za odkup ali ne. Vprašanje 
na ravni predpisov žal ni eksplicitno rešeno, tako da lahko glede na splošna načela 
odgovorimo, da morajo dati ponudbo za prevzem vsi takšni delničarji. Pri tem je posebej 
nerodno, da slovenska zakonodaja, za razliko od ureditve v Združenih državah, ne pozna 
diskrecijske pravice določenega organa do določanja o potrebnosti oziroma nepotrebnosti 
ponudbe za odkup (Tekavc in Pučnik 2002, 48-51). 
 
Zaostreni pogoji financiranja, napovedi o odpuščanju zaposlenih, težave pri refinanciranju 
posojil in odpovedi naročil očitno niso bili zadostni razlogi, ki bi uprave nekaterih družb 
odvrnili od nepotrebnih nakupov lastnih delnic. Ravno nasprotno, seznam družb, ki so v 
zadnjih obdobjih pospešeno kopičile lastne delnice, je iz dneva v dan daljši. Takšna 
podjetja so: Merkur, Intereuropa, Salus, Avtotehna, Istrabenz, Gorenje, Iskra 
Avtoelektrika, Perutnina Ptuj, Abanka Vipa idr. 
 
Čeprav lastne delnice nimajo glasovalnih pravic in ne prinašajo dividend, so jih v 
preteklosti večkrat zlorabili za prikrito konsolidacijo in s tem večinskim lastnikom olajšali 
ter pocenili prevzeme in iztisnitve malih delničarjev. S tem, ko družba kupuje lastne 
delnice, se namreč zmanjšuje »potreba«, da bi to počel večinski lastnik. Skladi lastnih 
delnic so tako omogočili, pocenili oziroma olajšali prevzeme družb BTC, ACH, MIP, Kras 
idr. in pocenili iztisnitve malih delničarjev Avtotehne, Etre 33, Pom-Investa idr. (Polanič 
2008).  
 
Nakup lastnih delnic pa je lahko tudi dvorezen meč, saj se z lastnimi delnicami posledično 
zmanjšujeta kapital in slabša struktura financiranja. Prav zato je ena od prvih predpostavk, 
da se družba odloči za nakup lastnih delnic, tudi visok delež kapitala v financiranju. 
Nakupe lastnih delnic si v teh razmerah lahko privoščijo le družbe z močnim denarnim 
tokom iz poslovanja, vsekakor pa taka odločitev ni primerna za družbe, ki so sredi 
močnega investicijskega ciklusa. 
 
 
3.2.3.1 Prevzem z zamenjavo zamenljivih obveznic, uporabo opcije 
 
Naslednji način, kako povečati delež glasovalnih pravic posameznega delničarja, je 
zamenjava zamenljive obveznice za delnice oziroma uporaba opcije za nakup nove delnice. 
Gre za v Sloveniji relativno nepoznan instrument poslovanja z vrednostnimi papirji, ki pa 
se utegne v prihodnosti uveljaviti tudi pri nas. 
Bistveno za zamenjavo zamenljivih obveznic oziroma za uporabo opcije je pridobitev 
lastniških vrednostnih papirjev. S pridobitvijo lastniških vrednostnih papirjev se pridobijo 
glasovalne pravice. Podobno kot pri izdaji novih delnic in nakupu lastnih delnic tudi tu 
naletimo na problem, ali je oseba, ki je dosegla prag, dolžna dati obvezno ponudbo za 
prevzem ali ne (Tekavc in Pučnik 2002, 51). 
 
Zakon o prevzemih določa, da mora oseba dati obvezno ponudbo za prevzem, ko zamenja 
obveznice oz. uporabi opcijo. Določa pa tudi, da se že lastništvo zamenljivih obveznic oz. 
opcij šteje, kot da so bile te že uporabljene za pridobitev lastniških vrednostnih papirjev. 
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Po eni strani takšna rešitev prav gotovo ne vzpodbuja razvoja tovrstnih vrednostnih 
papirjev pri nas, po drugi strani pa zakonodajalec kar sam poseže v voljo določene osebe 
ali pa jo celo sili, da odkupi še vse ostale delnice, čemur se je z nakupom zamenljive 
obveznice oz. opcije pravzaprav želela izogniti (ibid., 52). 
 
 
3.2.4 Prevzem podjetja z odkupom premoženja 
 
Prevzemnik lahko pridobi nadzor nad drugim podjetjem tudi z odkupom dela ali celote 
njegovega premoženja. Za ta postopek je potrebna večina glasov delničarjev ciljnega 
podjetja, vendar ni potrebno glasovanje delničarjev prevzemnika. 
 
Ciljno podjetje, po prodaji premoženja prevzemniku, lahko ostane tudi nespremenjeno, 
vendar po končanem prenosu lastništva običajno preneha obstajati kot pravna oseba. 
 
Razlike med združitvami in prevzemi z odkupom premoženja so bistvene. Pri združitvah 
gre predvsem za hkraten in celovit prenos vsega premoženja in vseh obveznosti na eno 
pravno osebo. Pri prevzemu z odkupom premoženja pa je lahko postopek različen za vsako 
posamezno postavko v bilanci premoženja, prevzemnik pa nase prevzame le pogodbeno 
dogovorjene in izrecno navedene obveznosti (Bešter 1996, 32-33). 
 
Prednosti prevzemov z odkupom premoženja: 

� za izvedbo prevzema je dovolj zasedanje delničarjev ciljnega podjetja; 
� manjšinski delničarji prevzemniku ne morejo preprečiti stoodstotnega lastništva 

nad podjetjem; 
� obveznosti in odgovornosti prevzemnika, ki izhajajo iz preteklega poslovanja 

ciljnega podjetja, so opredeljene v pogodbi o odkupu premoženja; 
� prevzemnik ima precejšnjo stopnjo prostosti pri razporejanju skupnega zneska 

za odkup premoženja med posamezne postavke tega premoženja, kar lahko 
zmanjša sedanjo vrednost njegovih prihodnjih davčnih obveznosti. 

 
Pomanjkljivosti prevzemov z odkupom premoženja: 

� postopek je sila zapleten, saj zahteva pripravo številnih dokumentov za prenos 
lastništva nad posameznimi deli premoženja na novega lastnika; 

� potrebna so številna soglasja, na primer za zgradbe, kupljene na zakup, 
obremenjene s hipoteko, in dodatna pogajanja za podaljšano veljavnost 
različnih pogodb; 

� sodišča lahko ugotovijo, da gre dejansko za združitev, kar pomeni, da je 
prevzemnik v celoti odgovoren za vse obveznost ciljnega podjetja; 

� prevzemnikom so naložene dodatne obveznosti v zvezi z registracijo 
vrednostnih papirjev uporabljenih v transakciji, v zvezi s prenosom obveznosti 
do programov za upokojevanje zaposlenih in obveznosti, ki izhajajo iz 
izdelkov, zaposlovanja, ekologije (Bešter 1996, 36). 
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3.3 Motivi za prevzem podjetja 
 
Razlogov, zakaj se podjetja odločajo za prevzeme, je mnogo. Skoraj vsak avtor razprav s 
tega področja ima svoje kriterije za razvrščanje motivov za prevzem v skupine, torej ne 
obstaja neka splošno priznana, dominantna opredelitev in klasifikacija. Prevzemi so 
rezultanta številnih motivov in ne le enega samega. Razlog za to je med drugim vpletenost 
velikega števila oseb v proces prevzema, od katerih ima vsak posameznik različne cilje in 
pričakovanja v zvezi s prevzemom, različni udeleženci v prevzemu pa imajo lahko celo 
vsebinsko konfliktne motive. Poleg tega motivi niso konstantni, ampak se v času 
spreminjajo celo pri istem prevzemu. 
 
Največkrat so navedeni tile motivi: 

� ekonomija obsega in razpona, 
� večja tržna moč, 
� vstop na nove trge in v nove industrije, 
� odstranitev neučinkovitega managementa, 
� podcenjenost vrednosti podjetja, 
� kadri, zaposleni v podjetju, 
� strateško prilagajanje spremembam v okolju, 
� davčne prednosti, 
� diverzifikacija in delitev tveganja. 

 
Poleg teh motivov so pri ciljnih podjetjih, ki bodo prevzeta, našteti še nekateri drugi vzroki 
kot na primer starost, prepiri med lastniki, prenos premoženja na naslednika, manjkajoči 
lastniški kapital, izguba trga (Repovž 1996, 31). 
 
Različni avtorji različno obravnavajo in razvrščajo v skupine prevzemne motive, zato bom 
predstavil le nekatere od njih. Med bolj znane poskuse razvrščanja motivov v sorodne 
skupine sodi razvrstitev Leva, ki deli motive na tri večje skupine, prva pa je sestavljena iz 
treh podskupin različnih sinergij. 
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Tabela 1: Razvrstitev motivov za prevzeme podjetij – Lev 
 

 
Vir: Bešter 2000, 30. 
 
Zanimive so tudi nekatere druge razvrstitve. Walters (1993, 218) deli prevzemne motive v 
dve večji skupini. V prvi so motivi, katerih cilj ni povečevanje učinkovitosti.  
Mednje sodijo: 

� doseganje monopolne moči in onemogočanje vstopa novih konkurentov v 
panogo, 

� managerski motivi (sindrom graditve imperija) ter 
� izogibanje davkom. 

 
V drugo skupino uvršča motive, katerih cilj je povečevanje učinkovitosti: 

� sinergije, ki izhajajo iz ekonomije obsega; 
� discipliniranje managementa; 
� finančni motivi: diverzifikacija in prepoznavanje ter izkoriščanje ugodne 

kupčije in 
� preprečevanje oportunizma. 

 
Tudi Sudarsanam (1995, 14) deli motive v dve skupini. V prvo skupino uvršča tiste, ki so 
usmerjeni v maksimiranje koristi delničarjev (neoklasični motiv), v drugo pa motive, ki so 
povezani z osebnimi koristmi managerjev (obramba pred prevzemi in ohranjanje 
zaposlitve, samoizpolnjevanje, sindrom graditve imperija, zmanjšanje tveganja finančnih 
težav in stečaja). Davidson (1985, 193) ugotavlja, da so glavni prevzemni motivi sinergije, 
ki izhajajo iz povezovanja poslovnih aktivnosti podjetij in finančne sinergije, 
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prepoznavanje ugodne kupčije, povečevanje tržnega deleža in s tem moči, ki jo ima 
podjetje na trgu, ter enostavnost prevzema v primerjavi z izgradnjo podobnega podjetja. 
 
Po Gaughanu (1999, 116) je eden najpomembnejših motivov za združevanje in 
prevzemanje – sinergija. Bešter (1995, 23) sinergijo razlaga kot vsako kombinacijo podjetij 
ali njihovih delov, ki se kaže v višji vrednosti podjetja – ponazarja jo z enačbo 2+2=5. 
Sinergija torej pomeni, da podjetje po združitvi ali prevzemu deluje bolj učinkovito, kot so 
poslovala posamezna podjetja, preden je prišlo do združevanja ali prevzemanja. Zato so 
takšne teorije združitev in prevzemov poimenovali teorije učinkovitosti. 
 
Bower (2001, 94) je navedel naslednje motive za združitve oziroma prevzeme: 

� združitve in prevzemi kot rezultat presežnih finančnih sredstev podjetja; 
� združitve in prevzemi, ki omogočajo vstop na nova geografska področja; 
� združitve in prevzemi kot rezultat širitve podjetja na nove trge (z novimi 

produkti oziroma internacionalizacijo); 
� združitve in prevzemi kot nadomestilo za lasten razvoj (nakup tehnologij) ter 
� združitve in prevzemi kot rezultat spreminjanja določene industrije in 

prehajanja iz ene industrije v drugo. 
 

V sliki 6 je v grafu prikazana porazdelitev4
 združitev in prevzemov glede na motive. Med 

navedenimi motivi pa pomembno mesto zavzemajo tudi združitve in prevzemi, ki so 
rezultat t. i. delitev podjetij, kjer podjetja s široko paleto poslov določene odprodajo 
drugim vlagateljem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Avtor je analiziral vse združitve in prevzeme v vrednosti nad 500 milijoni ameriških dolarjev, ki so se 
zgodili med letoma 1997 in 1999. Vzorec je bil sestavljen iz 1036 poslov. Avtor opozarja, da bi bil delež 
združitev in prevzemov verjetno večji, če bi upošteval tudi posle v vrednosti od 250 do 499 milijonov 
ameriških dolarjev. 
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Slika 6: Delitev združitev in prevzemov (M&A) glede na motive 
 

 
 Vir: Bower 2001, 94–95 

 
Motiv za prevzem določenega podjetja pa je lahko tudi bolj obrambne narave. Sem 
uvrščamo nakup šibkega konkurenta, ki bi lahko predstavljal resno grožnjo, če bi ga 
prevzelo kakšno drugo podjetje. S prevzemom podjetja se lahko prevzemno podjetje reši 
tudi presežnih denarnih sredstev in na ta način zmanjša svojo privlačnost v vlogi ciljnega 
podjetja. 
 
Trg za nadzor nad delniškimi družbami stalno spodbuja managerje tako prevzemnih kot 
ciljnih podjetij k učinkovitejšemu ravnanju podjetij in jih omejuje v samovoljnem ravnanju 
in izkoriščanju svojega položaja. Na ta način bodo predmet poskusov prevzemov postala 
podjetja, ki niso sposobna identificirati pravih poslovnih priložnosti, kot tudi podjetja, 
katerih management pretirano izkorišča svoj položaj za zadovoljevanje osebnih koristi. 
Sklepamo lahko, da v večini primerov pomeni poskus prevzema podjetja znak 
neučinkovitosti managementa ciljnega podjetja, in sicer tako, da management pretirano 
skrbi za osebne interese na škodo interesov delničarjev ali pa ni uspel pravočasno in 
pravilno oceniti sprememb v okolju in nanje tudi primerno odgovoriti. 
 
Ob vsem tem velja poudariti še nekaj. Motivi za prevzeme so v večini primerov 
kombinacija več dejavnikov in teorij prevzemov. Prevzemi podjetij so rezultat številnih 
različnih, vsebinsko skladnih in/ali nasprotujočih si dejstev, za katere je značilna stalna 
dinamična interakcija, ki opredeljuje pogoje prevzemov podjetij, njihovo dinamiko in 
ekonomske učinke (Bešter 2000, 28). 
 
Vsak posamezni prevzem (ali njegov poskus) je enkratna kombinacija navedenih in 
številnih drugih dejavnikov (ibid., 28). 
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3.4 Vrste prevzemov 
 
Prevzemi se z ekonomskega vidika delijo glede na to, ali se delovanje podjetij nanaša na  
nove ekonomske aktivnosti oziroma panoge, vrste obratov proizvodnje, masovne 
distribucije ali distribucije do končnega uporabnika (Weston, Siu in Johnson 2001, 6-7). 
 

Slika 7: Vrste prevzemov podjetij 
 

 
Vir: Prodan 2008, 1. 
 
Prevzeme delimo v štiri glavne skupine glede na stopnjo povezanosti v produkcijski verigi  
in  dejavnosti podjetij v povezavi: 

� vodoravni ali horizontalni prevzemi, 
� navpični ali vertikalni prevzemi, 
� mešani ali konglomeratni prevzemi, 
� sorodni ali kongenerični prevzemi. 

 
 
3.4.1 Vodoravni ali horizontalni prevzemi 
 

Vodoravni ali horizontalni prevzemi označujejo povezovanje podjetij iz iste ali sorodne 
panoge, pogosto neposrednih konkurentov. Glavni motiv je doseganje ekonomij obsega v 
proizvodnem ali distribucijskem segmentu poslovanja. S povečanim obsegom poslovanja 
ustvarjajo velike proizvajalce, ki obvladujejo širše okolje in ne zgolj lokalne trge. Skoraj tri 
četrtine vseh povezav sodi v to kategorijo in njihov namen je pogosto izločitev presežnih 
kapacitet v visoko konkurenčnih liberaliziranih okoljih ter zmanjševanje stroškov na 
proizvedeno enoto (Bertoncelj 2008, 19-20). 
 
Horizontalni način prevzemov (pripojitev, spojitev) ustvarja velike proizvajalce, ki pogosto 
lahko nastopajo na trgu tudi monopolno ali pa bistveno povečajo svojo moč glede na 
konkurente, ki ne dosegajo takega obsega poslovanja (Tajnikar 2000, 27). 
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Predvsem zaradi tega mora biti ta vrsta prevzemov še posebno pod drobnogledom oblasti, 
saj so lahko velike združitve v neskladju s protimonopolno zakonodajo. Večina držav z 
ustrezno protimonopolno zakonodajo prav to omejuje. 
 
Lep primer horizontalnega prevzema se je zgodil 29. 12. 2005. Pravno formalno je do 
združitve prišlo s pripojitvijo Slovenice zavarovalniške hiše d. d. k Adriatic zavarovalni 
družbi d. d., pri čemer je Adriatic spremenil ime v AdriaticSlovenica zavarovalna družba d. 
d. 
 

Slika 8: Primer horizontalnega prevzema 
 

 
 

 
3.4.2 Navpični ali vertikalni prevzemi  
 

Navpični ali vertikalni prevzemi označujejo povezovanje podjetja v isti ali sorodni panogi, 
ki so v različnih fazah produkcijske verige. Pomenijo večanje učinkovitosti v vrednostni 
verigi. 
  
Pri vertikalni združitvi gre za povezovanje podjetij, ki proizvajajo v reprodukcijski verigi 
(Tajnikar 2000, 27). 
 
Navpična nazaj tako pomeni združitev ali prevzem dobavitelja, medtem ko navpična naprej 
pomeni združitev ali prevzem kupca. Porter (v Lahovnik 1998, 16) pri tem ugotavlja, da je 
pri prevzemih ali združitvah nazaj namen večja kontrola inputov, diferenciacija proizvodov 
in zaščita know-how-a. Pri prevzemih ali združitvah naprej je namen izboljšanja možnosti 
za diferenciacijo proizvodov, dostop do distribucijskih kanalov, večji dostop do tržnih 
informacij in diferenciacija cen za končne uporabnike. Poleg teh prednosti Weston, Siu in 
Johnson navajajo še zniževanje stroškov zaradi več informacij, skupnih interesov in boljših 
povezanosti proizvodnih aktivnosti, ki so poenotene (Weston, Siu in Johnson 2001, 7; 
povz. po Novak 2003, 10). 
 
Primer vertikalnega prevzema je podjetje Fiat (proizvajalec in prodajalec osebnih in 
tovornih vozil), ki je 24. 7. 2007 kupil podjetje Teksid Aluminum, ki se ukvarja s 
proizvodnjo aluminijastih delov za avtomobilsko industrijo (blokov motorja …) 
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Slika 9: Primer vertikalnega prevzema 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
3.4.3 Mešani ali konglomeratni prevzemi  
 

Mešani ali konglomeratni prevzemi označujejo povezovanje podjetij v nepovezanih 
poslovnih segmentih, kjer podjetja nimajo ničesar skupnega (čisti konglomerati) in so si 
tržno-geografsko povsem različna. Taki prevzemi so izvedeni predvsem zaradi 
zmanjševanja poslovnih tveganj in širitve v bolj dobičkonosne panoge. Kljub razširjenemu 
mnenju, da multidivizijska konglomeratna podjetja z razpršeno dejavnostjo niso najbolj 
učinkovita, so lahko zaradi boljšega pretoka informacij in uporabe notranjih virov zelo 
uspešni posamezni primeri struktur, ki delujejo kot notranji trgi kapitala v okvirju 
konglomerata (Bertoncelj 2008, 20). 
 
Namen konglomeratnega povezovanja je izkoriščanje skupnega poslovodenja. Hkrati pa se 
podjetja medsebojno stabilizirajo, saj lastnike takšnih podjetij prizadenejo manjša tveganja 
nihanj na trgu (Tekavc in Pučnik 2002, 86). 
 
Primer konglomeratnega prevzema se je zgodil 13. 6. 2007 ko je Telekom Slovenije za 
8,55 milijona EUR kupil 75-odstotni delež v podjetju Interseek d. o. o., ki je lastnik 
iskalnikov kot so najdi.si, pogodak.hr, itd. 
 

Slika 10: Primer konglomeratnega prevzema 
 

                                 
 
 
3.4.4 Sorodni ali kongerični prevzemi  
 

Sorodni ali kongenerični prevzemi označujejo povezovanje podjetij, ki delujejo v 
segmentu iste ciljne skupine strank. Njihov namen je povečevanje dodatne vrednosti na 
proizvodno enoto ali storitev v svoji jedrni panogi. Ustvarjajo poslovno vez med enakimi 
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ali zelo sorodnimi procesi s ciljem povečati število poslovnih relacij na trgu. Pogosto 
pomenijo nadgradnjo obstoječe storitve z novo sorodno storitvijo, kjer je možno uporabiti 
obstoječo infrastrukturo (Bertoncelj 2008, 20). 
 

V prihodnosti lahko pričakujemo številne kongenerične povezave zaradi preoblikovanja 
tradicionalnih vrednostnih verig. Primeri kongeneričnih povezav so na primer banke, ki 
kupijo zavarovalne družbe. 
 

Slika 11: Primer kongeričnega prevzema 
 

                                  
 
 
3.5 Pregled prevzemov po Sloveniji 
 
Med uspešno izvedenimi prevzemi s strani podjetij v Sloveniji, je šlo večinoma za 
prijateljske prevzeme, med katerimi je bil glavni cilj povečanje tržnega deleža, nižanje 
stroškov, priložnost za rast. Dinamika prevzema podjetja, katerega delnice kotirajo na 
borzi, je razvidna predvsem iz javnih obvestil prevzemne in prevzete družbe, ki jih 
oblikujeta in posredujeta in objavljata pristojnim organom od trenutka objave prevzema 
naprej. Ob vsem tem pa velja omeniti, da so slovenska podjetja v svetovnem merilu 
relativno majhna, zato pa ob uspešnem poslovanju postanejo tarča za večje prevzemnike, 
tako domače kot tuje. 
 

Tabela 2: Prevzemi v letih 1998–2007 (v mio EUR) 
 

 
Opombi: * V letu 2007 je zgolj pri štirih prevzemih vrednost prevzema mogoče izraziti nominalno, medtem 

ko za ostale prevzeme omenjenega podatka ni mogoče podati, saj so delnice izdane kot kosovne 
delnice, ki nimajo nominalne vrednosti.  

** Podatki do 31. 12. 2006 so preračunani po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.  
 
Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev 
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V tabeli 2 sem prikazal število izdanih dovoljenj za ponudbo za odkup po ZPre (Zakonu o 
prevzemih). Kot je razvidno iz tabele je bila večina ponudb uspešnih, kar dokazuje, da so 
ciljne družbe v večini prevzemov sodelovale s prevzemnikom oziroma niso se branile pred 
prevzemom oziroma nakupom kontrolnega deleža.  
 
Agencija za trg vrednostnih papirjev je v letu 2007 izdala 35 dovoljenj za prevzemno 
ponudbo po Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI in 1/08, v 
nadaljnjem besedilu ZPre – 1).  
Leto prej je bilo tovrstnih dovoljenj 23. Poročilo kaže, da sta bili neuspešni dve prevzemni 
ponudbi, to je finančne družbe Zlata moneta II, ki je želela prevzeti Etro 33, in Batagela, ki 
se je potegoval za Javor Pivko. 
 

Tabela 3: Dovoljenja za ponudbo za odkup v letu 2007 
 
Zap. 

št.  Prevzemnik  Ciljna družba  
Način 

plačila  
Uspešnost/datum 

odločbe o uspešnosti  

1.  FOKUSS, d.o.o., Ljubljana  HRAM HOLDING, d.d., 
Ljubljana  

denar  uspešna, 02. 03. 2007  

2.  VIPA, družba za finančno poslovanje 
in razvoj, d.d., Nova Gorica  

MLINOTEST, Živilska 
industrija, d.d., Ajdovščina  

denar  uspešna, 01. 03. 2007  

3.  KOZMUS JOŽE  
HASTOR NIJAZ  
TBP, d.d., Lenart  
SAJOMA, d.o.o. Slovenj  
Gradec  
PREVENT-HALOG, d.o.o., Lenart  
EUROCITY, d.o.o., Slovenj Gradec  

PREVENT GLOBAL, d.d., 
Slovenj Gradec  

denar  uspešna, 12. 02. 2007  

4.  ORBICO, trgovina, uvoz, zastopanje, 
d.o.o., Ljubljana  

EMONA OBALA trgovski 
sistem, d.d., Koper  

denar  uspešna, 13. 03. 2007  

5.  IRGRAM, družba za svetovanje, 
d.o.o., Ljubljana  

JATA EMONA, proizvodnja, 
trgovina in storitve, d.d., 
Ljubljana  

denar  uspešna, 19. 03. 2007  

6.  ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., 
Koper  

DROGA KOLINSKA, Živilska 
industrija, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 30. 03. 2007  

7.  ZLATA MONETA II, finančna 
družba, d.d., Maribor  

ETRA 33, Energetski 
transformatorji, d.d., Ljubljana  

denar  neuspešna,  
01. 04. 2007  

8.  ALISIO, gostinstvo in turizem, d.o.o., 
Ljubljana  

FINIRA, ustanavljanje, 
financiranje in upravljanje 
družb, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 23. 04. 2007  

9.  PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško  
RADENSKA, d.d., Radenci  
TALIS, d.o.o., Maribor  

DELO, d.d., Ljubljana  denar  uspešna, 08. 05. 2007  

10.  MAKSIMA HOLDING, d.d., 
Ljubljana  

GEODETSKI ZAVOD 
SLOVENIJE, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 27. 06. 2007  

11.  ZUPANC DARKO  TRDNJAVA I HOLDING, 
finančna družba, d.d., Celje  

denar  uspešna, 29. 05. 2007  

12.  AKTIVA INVEST, Holdinška družba, 
d.d., Ljubljana  

AKTIVA NALOŽBE, 
investiranje in upravljanje 
naložb, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 08. 06. 2007  

13.  KOVINOPLASTIKA LOŽ, družba 
pooblaščenka, d.d., Stari trg  

KOVINOPLASTIKA LOŽ 
industrija plastičnih izdelkov, 
d.d., Stari trg  

denar  uspešna, 27. 06. 2007  
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14.  KD HOLDING, finančna družba, d.d., 
Ljubljana  

NAMA Trgovsko podjetje, d.d., 
Ljubljana  

denar  uspešna, 09. 07. 2007  

15.  LES INVEST poslovno svetovanje, 
d.d., Ljubljana  

LIP, lesna industrija Bled, d.d., 
Bled  

denar  uspešna, 24. 07. 2007  

16.  SARINI, svetovanje in investiranje, 
d.o.o., Ljubljana  

ETRA 33, Energetski 
transformatorji, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 01. 08. 2007  

17.  DELO PRODAJA, d.d., Ljubljana  
TEHNIŠKA ZALOŽBA 
SLOVENIJE, d.d., Ljubljana  
M1, d.d., Ljubljana  
FOND INVEST, d.d., Ljubljana  

DZS, d.d., Ljubljana  denar  uspešna, 07. 08. 2007  

18.  AVTOTEHNA zastopanje, trgovina, 
izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., 
Ljubljana  

COMET umetni brusi in 
nekovine, d.d., Zreče  

denar  uspešna, 10. 08. 2007  

19.  NIKA DUS, poslovno svetovanje, 
d.d., Brežice  
NIKA RIS rizični investitor sistema, 
d.d., Brežice  
NIKA OTS odkup terjatev, d.o.o., 
Brežice  
STAR podjetje za računalništvo in 
trgovino na debelo, d.o.o., Brežice  
Branko Šušterič, Polona Šušterič, Nika 
Šušterič, Miha Šušterič, Martin 
Šušterič  

NIKA investiranje in razvoj, 
d.d., Brežice  

denar  uspešna, 28. 08. 2007  

20.  PRIMUS AB, poslovno svetovanje in 
naložbe, d.o.o., Ljubljana  

GEODETSKI ZAVOD 
SLOVENIJE, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 17. 08. 2007  

21.  W & P PROFIL-SOLARVALUE 
HOLDING, družba za upravljanje, 
d.o.o., Ruše  

TDR-METARULGIJA, družba 
za proizvodnjo karbida in 
ferolegur, d.d., Ruše  

denar  uspešna, 23. 08. 2007  

22.  MAKSIMA INVEST, d.d., Ljubljana  
FINETOL, finančna družba, d.d., 
Celje  

NFD HOLDING, finančna 
družba, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 03. 09. 2007  

23.  FOND INVEST, družba za 
ustanavljanje, upravljanje in 
financiranje družb, d.d., Ljubljana  

M1, finančna družba, d.d., 
Ljubljana  

denar  uspešna, 01. 10. 2007  

24.  ARCELOR MITTAL OSTRAVA a.s. 
Ostrava, Češka  

ALPOS industrija kovinskih 
izdelkov in opreme, d.d., Šentjur  

denar  uspešna, 03. 10. 2007  

25.  SVILA IN, družba za proizvodnjo, 
trgovino, posredništvo, storitve, 
promet in gostinstvo, d.o.o., 
Ajdovščina  

TEKSTINA Tekstilna industrija 
Ajdovščina, d.d., Ajdovščina  

denar  uspešna, 09. 10. 2007  

26.  EBS GROUP, družba za poslovne 
rešitve, d.o.o., Kranj  

JELOVICA, lesna industrija, 
d.d., Škofja Loka  

denar  uspešna, 23. 10. 2007  

27.  PROFECTUS, finančna in poslovna 
družba, d.o.o., Maribor  

MEDALJON upravljanje drugih 
družb, d.d., Maribor  

denar  uspešna, 19. 10. 2007  

28.  POMHOLD, naložbena dejavnost, 
d.o.o., Maribor  

POM-INVEST, družba za 
investiranje, d.d., Maribor  

denar  uspešna, 25. 10. 2007  

29.  AVTOTEHNA zastopanje, trgovina, 
izvoz-uvoz, servis in proizvodnja, d.d., 
Ljubljana  

SWATY tovarna umetnih 
brusov, d.d., Maribor  

denar  uspešna, 23. 11. 2007  
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30.  FIDINA, finančne in nepremičninske 
storitve, d.d., Ljubljana  
CBH, d.d., finančno in poslovno 
svetovanje, d.d., Celje  

MAKSIMA INVEST, finančna 
družba, d.d., Ljubljana  

denar  uspešna, 05. 11. 2007  

31.  PETROL, Slovenska energetska 
družba, d.d., Ljubljana  

ISTRABENZ, holdinška družba, 
d.d., Koper  

denar  uspešna, 22. 11. 2007  

32.  TRIGLAV NALOŽBE, finančna 
družba, d.d., Ljubljana  
VIPA HOLDING, d.d., Nova Gorica  

GORIŠKE OPEKARNE, d.d., 
Renče  

denar  uspešna, 04. 12. 2007  

33.  MERFIN, holdinška družba, d.o.o., 
Ljubljana  
SAVA, družba za upravljanje in 
financiranje, d.d., Kranj  
BANKA KOPER, d.d., Koper  
EURO-VENTO društvo s 
ograničenom odgovornošću za 
upravljačke djelatnosti i promidžbu, 
Zagreb, hrvaška  
INTERFIN NALOŽBE, finančna 
družba, d.d., koper  

MERKUR - trgovina in storitve, 
d.d., Naklo  

denar  uspešna, 05. 12. 2007  

34.  BATAGEL & CO., trgovina, 
organizacijski inženiring in 
posredovanje, d.o.o., Postojna  

JAVOR PIVKA lesna industrija, 
d.d, Pivka  

denar  neuspešna,  
21. 01. 2008  

35.  CENTER NALOŽBE, finančna 
družba, d.d., Maribor  

INFOND HOLDING, finančna 
družba d.d., Maribor  

denar  uspešna, 24. 01. 2008  

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev 
 
Slovenski trg se je v letu 2007 odrezal zelo dobro, čeprav se je pokazalo, da prevzemi po 
tako visokih cenah, kot so bili na borzi, praktično niso mogoči. Indeks se je v letu dni 
dvignil z okrog 7.000 na 12.000 točk. Dogajanja je z vstopom na borzo v največji meri 
zaznamovala druga največja banka pri nas, NKBM. Močno je odmeval Petrolov nakup 
Istrabenza in napoved, da bo na borzo vstopila zavarovalnica Triglav. Managerski odkup 
Merkurja je odprl novo fronto med politiko in gospodarstvom. 
 
Število prevzemov podjetij se je v letu 2008 po vsem svetu zmanjšalo za približno petino. 
V centralni Evropi - Nemčiji, Avstriji, Švici in novih članicah EU - je bilo v letu 2008 do 
sredine decembra izvedenih 3283 prevzemov v skupni vrednosti 270 milijard evrov, kar je 
prav tako 20 odstotkov manj kot leta 2007. 
 
Svetovalna družba MP Corporate Finance v pred kratkim na Dunaju predstavljeni analizi 
prevzemov meni, da ima takšen trend predvsem dva vzroka: po eni strani se je zaradi 
finančne in gospodarske krize kupcem in prodajalcem zelo težko dogovoriti o vrednosti 
prevzemne tarče, po drugi strani pa je obseg kreditiranja v zadnjih nekaj mesecih 
dobesedno zamrl. To je opaziti predvsem v strukturi financiranja prevzemov v centralni 
Evropi,  poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Medtem ko je delež lastnega kapitala v 
teh transakcijah v drugem četrtletju leta 2007 znašal le 30 odstotkov, pa se je do drugega 
četrtletja 2008 povečal že na 45 odstotkov. Trenutno je za takšne posle potrebnega že 55 
do 60 odstotkov lastnega kapitala, preostanek cene pa pogosto ostane kot prodajalčevo 
posojilo. Veliki zmagovalci na tem področju so bili lani veliki državni skladi, ki so bili 
zelo likvidni in sploh niso zabeležili zmanjšanja prevzemnih aktivnosti. 
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3.6 Specifičnost prevzemov v Sloveniji 
 
Slovenski managerski prevzemi se bistveno razlikujejo od primerljivih v svetu. Managerji 
imajo bistveno močnejšo vlogo, ki jim gre tudi zaradi še vedno neobstoječega »razreda« 
lastnikov. Ekipe, ki se lotevajo managerskih prevzemov, se preveč osredotočajo na 
prevzem (vstop), zanemarjajo pa »izstopno strategijo«. Postopoma bo v teh družbah vedno 
več različnih interesov med udeleženci, ki jih bo čedalje težje »zložiti« v učinkovit sistem 
upravljanja prevzete družbe. Pri tem se zanemarja tiho prehajanje v družinsko podjetje z 
vsemi svojimi upravljalskimi pastmi (Peklar 2007). 
 
Pri analiziranju mednarodnih raziskav o lastništvu managementa je potrebno vedeti, da 
večino raziskav opravijo v ZDA, kjer je lastništvo družb, ki kotirajo na borzah, zelo 
razpršeno, sistem nagrajevanja managementa pa vključuje tudi močno nagrajevanje z 
delnicami ali delniškimi opcijami. Podobna je slika v Veliki Britaniji, drugače pa je v 
celinski Evropi (zlasti Nemčiji), kjer je lastniška struktura koncentrirana v rokah 
premožnih družin in nefinančnih podjetij. Delniške opcije ali delniški načrti so v 
kontinentalni Evropi le izjemoma pomemben del sistema nagrajevanja vodilnih. Vsem tem 
okoljem pa je skupna dolga zgodovina in prevladujoča vloga lastnika, na katerem temelji 
sodobni kapitalizem. Lastniki znajo igrati »igro«, so zahtevni in neizprosni. Slovensko 
okolje se razlikuje v številnih elementih (ibid. 2007). 
 

1. Izhodiščni položaj managementa v Sloveniji je bistveno močnejši. Najprej zaradi 
njegove zgodovinske vloge v času tranzicije, zdaj pa zaradi dejstva, da še vedno 
nima za svojega sogovornika lastnika v klasičnem pomenu te besede. S tem imamo 
v mislih lastnika, ki natančno pozna vsebino in vrednost svoje naložbe, načine 
vrednotenja ter prodaje. Managerska ekipa je največji »insider«, ki do potankosti 
pozna neizkoriščene poslovne priložnosti, neoptimirane finančne vire, podcenjene 
»izredne prihodke«, precenjene »izredne odhodke« in s pretirano skrbnostjo in 
konzervativnih pristopom vrednotene bilančne postavke (nepremičnine, blagovne 
znamke, know how, patenti). 

 
2. Managerski prevzemi so po vplivu in obsegu v Sloveniji bistveno večji, saj gre, 

razen v redkih primerih, za prevzem večinskega paketa. 
 

3. Managerski prevzemi še vedno sodijo v kategorijo oblikovanja dokončne lastniške 
strukture v okviru procesa lastninskega preoblikovanja. Sodijo torej v primarno 
kapitalsko akumulacijo, ki nima vedno trdnega podjetniškega temelja. 

 
4. Cilj prevzemov je vsaj srednjeročno, če ne dolgoročno, lastniško obvladovanje 

podjetja. Pogosto je opaziti nepopolno definirane delničarske interese in pretirano 
deležni pristop, ki se kaže v slabo izdelanem ali celo neizdelanem načrtu 
sprememb v organizaciji in poslovanju, ki naj po prevzemu omogoči financiranje 
tega. 

 
5. Prevzemi so izvedeni skozi zapleteno in največkrat ne transparentno serijo 

pripravljalnih aktivnosti koncentriranja paketov delnic, ki poteka preko bank, 
borznoposredniških hiš ali t. i. prevzemniku prijaznih podjetij. Niso redki primeri 
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vključevanja pomembnih dobaviteljev oziroma kupcev, kar ni optimalno za 
nadaljnje upravljanje družbe. 

 
6. Največji vsebinski očitek slovenskemu procesu privatizacije gre najmanj 

obravnavanemu, po svojem obsegu pa daleč največjemu valu »managerskih 
prevzemov«, ko so managerji (in lastniki) družb za upravljanje po tekočem traku 
prevzemali pooblaščene investicijske družbe oziroma iz njih transformirane 
holdinge. Ne zakonodajalec, ne regulator nista ustrezno reagirala. Celo več, 
zaslediti je bilo vrsto povezav med pisci zakonov in člani organov regulatorja, ki 
so v svojem »popoldanskem« času nastopali kot odlično plačani svetovalci 
prevzemnikov. 

 

7. Prevzemi so v finančnem smislu izvedeni z močno finančno obremenitvijo 
prevzetega podjetja in zelo majhnimi lastnimi vložki udeležencev. Pot do 
managerskega lastništva tako skoraj vedno pelje skozi krajše ali daljše oslabljeno 
poslovanje podjetja, kar je v odnosu do drugih delničarjev in deležnikov družbe - 
milo rečeno - sporno. 

 
8. Udeleženci prevzema največkrat predstavljajo večjo skupino vodilnih, neredko pa 

tudi člane srednjega managementa oziroma večje število zaposlenih. 
 

9. Zaradi še vedno velikega deleža države oziroma paradržavnih skladov je prevzem 
mnogih, zlasti javnih družb, skoraj nemogoče izvesti brez »blagoslova« aktualne 
politične elite. Na trgu so močno prisotni t. i. trgovci z močjo (v tuji literaturi 
imenovani »power traders«), ki so kljub dejstvu, da so brez formalnega položaja 
med akterji prevzema, odločilni za njegovo izvedbo. Gre za tipičen tranzicijski 
pojav, na katerega ni bila imuna nobena oblast. Stanje je v zadnjem obdobju zaradi 
intenzivnejšega prodajnega trenda še izraziteje in dobiva že kar tragikomične 
razsežnosti. 

 
 
3.7 Vpliv prevzema podjetja na udeležence 
 
Prevzemi podjetij vplivajo na vse interesne skupine podjetij, ki so vpletene v proces 
prevzema: delničarje, managerje, zaposlene in ne nazadnje tudi potrošnike, družbo in 
državo. Tako kot imajo posamezniki različna pričakovanja, cilje in interese v postopku 
prevzema, tako so tudi učinki na posamezne interesne skupine različni. Pogosto ena 
skupina pridobi koristi na račun druge. Tako lahko povečana učinkovitost in racionalizacija 
poslovnih procesov, ki sta posledici prevzema podjetja, povzročita odpuščanje odvečnih 
delavcev. Prevzem lahko omogoči delničarjem ciljnega podjetja realizacijo visokih premij, 
a hkrati pomeni izgubo zaposlitve za managerje. V nadaljevanju bom predstavil, kakšne 
učinke imajo prevzemi na posamezne interesne skupine, predvsem delničarje, managerje in 
lastnike ter zaposlene.  
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3.7.1 Vpliv prevzema na zaposlene 
 
Izhodišče Zakona o prevzemih je predvsem enakopravno obravnavanje vseh delničarjev. 
Kljub nekaterim varovalkam pa zaposleni na prevzem praviloma ne morejo vplivati. S 
prevzemom se njihov položaj praviloma ne bi smel poslabšati. Za to naj bi skrbeli 
predvsem sindikati. Če pa ti ne opravljajo svoje naloge, in če so neenotni oziroma služijo 
različnim interesom, tudi političnim, so zaposleni lahko največji osmoljenci pri prevzemih. 
 
Seveda so možne tudi drugačne rešitve. V nekaterih primerih zaposlenci lahko obdržijo 
svoje delovno mesto ravno zaradi prevzema, saj bi sicer lahko prišlo do postopnega 
zmanjševanja gospodarskih aktivnosti in s tem tudi odpuščanja. 
 
Prevzem podjetja neizogibno prinaša spremembe v vsakdanjem poslovanju, ki naj bi 
praviloma vplivale na izboljšanje rezultatov in rast podjetja. Kadrovski vidik organizacije 
ima pri tem odločilno vlogo, saj so prav zaposleni tisti, ki novosti najbolj občutijo in lahko 
do njih razvijejo največji odpor. Možnih prednosti pri prevzemih, ki ga izpelje tuji partner, 
je veliko, najpomembnejše pa so: izmenjava oziroma pridobitev novih strokovnih znanj in 
izkušenj, integracija vseh zaposlenih v skupnih programih izobraževanja in prelivanje 
znanja med zaposlenimi v posameznih delih, omogočen strokovni razvoj in 
izpopolnjevanje v mednarodnem okolju, hkrati pa boljši rezultati poslovanja dolgoročno 
zagotavljajo ohranjanje delovnih mest zaposlenih (Turk 2002, 18). 
 
Razen omenjenih prednosti pa prevzem podjetja prinaša tudi možne nevarnosti. Te so: 
odhod kakovostnih kadrov v tujino ali iz podjetja (kar je odvisno od delitve dela v na novo 
vzpostavljenem poslovnem sistemu), večja možnost za razvoj osebne kariere kakovostnih 
kadrov, predvsem zaradi možnosti odhoda na službovanje v tujino, izguba motivacije 
zaposlenih zaradi odpora do sprememb in njihovega negativnega sprejemanja. Slednje 
lahko vodi v rutinsko opravljanje delovnih nalog in zmanjšanje inovativnosti, kar 
posledično pomeni zmanjšano rast in slabše poslovne rezultate. Zato je pomembno 
razporejanje kadrov glede na njihove zmožnosti oziroma delno preoblikovanje kadrovske 
sestave, poleg tega pa je izredno pomembno, da se o spremenjenih vlogah in delovnih 
nalogah dogovori naprej, tako da zaposleni vedo, kaj lahko pričakujejo o prevzemih. 
Podjetja se tako možnim slabostim lahko izognejo z jasno začrtano vizijo podjetja, na 
podlagi katere mora vodstvo oblikovati nov niz vrednot, ki dajejo smisel delu zaposlenih v 
podjetju, ki se je znašlo v okoliščinah spremenjenega lastništva (ibid., 18). 
 
Možna oblika prerazporejanja koristi je tudi mehanizem zniževanja plač in s tem stroškov 
podjetja. Nižji stroški imajo za posledico boljše poslovne rezultate in višjo ceno delnic, s 
čimer pridobijo delničarji, vendar v škodo zaposlenih (Weston 2001, 214). 
 
Treba pa je opozoriti še na položaj zaposlenih po prevzemu. Praviloma njihov položaj ni 
enak tistemu pred prevzemom in zelo pogosto so zaposleni prevzete družbe v podrejenem 
položaju glede na zaposlene v prevzeti družbi. To se pogosto pokaže tudi v njihovem 
odpuščanju (Odar 2000, 36). 
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Graf 1: Odziv posameznikov na spremenjene okoliščine 
 

 
Vir: Habeck 2000, 18. 
 
Vzrok, v katerem je treba iskati takšen odziv zaposlenih, je v petih dejavnikih, ki se  
pojavijo v vsakršnih okoliščinah in vključujejo tako spremembe kot tudi ljudi: 

� izguba statusa in vplivnega območja, 
� pomanjkanje očitnosti namenov družbe, 
� povečanje obremenjenosti z delom zaradi (prostovoljnega ali prisilnega) odhoda 

nekaterih drugih zaposlenih in 
� vpliv na zasebno življenje zaposlenih. 

 
 
3.7.2 Vpliv podjetja na managerje in lastnike  
 
Prevzemnim družbam omogočajo prevzemi večjo učinkovitost in konkurenčnost, kar se 
odrazi v večji vrednosti podjetja, to pa pomeni koristi za delničarje in tudi za managerje teh 
podjetij. Koristi managerjev so tudi osebne, saj jim povečanje vrednosti podjetja, kot 
posledica prevzema, prinese nagrade, ugled, zaradi težje nadomestljivosti tudi večjo 
varnost zaposlitve. Na drugi strani prevzemi managerjev ciljnih družb prinesejo 
negotovosti zaradi pričakovanih sprememb, prilagajanje prevzemniku in njegovi 
organizacijski kulturi in strategiji poslovanja, izgubo moči, statusa ter pogosto kar izgubo 
zaposlitve (Sudarsanam 1995, 221).  
 
Vodstvo kot eden ključnih dejavnikov uspeha prevzema ali združitve ima v Sloveniji odpor 
do prevzemov, saj se bojijo za svoj položaj. Bojijo se, da bi jih prevzemno podjetje 
zamenjalo, a če delajo dobro, zakaj bi jih prevzemna družba menjala. Če pa delajo slabo, 
morajo vedeti, da bodo tudi sedanji lastniki to hitro spoznali in ustrezno ukrepali, tudi z 
zamenjavo, če bo treba (Miklič 2000, 24).  
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Lastnikom se zaenkrat ni bati, da bi obubožali, ko gre za prevzeme, seveda pa vedno 
obstajajo proti kartelske organizacije, ki lahko naredijo veliko zmešnjavo. A kot pravijo 
osnove vlaganja, večji rizik – višji donos, tako bodo v primeru prevzemov lastniki iskali 
sebi primerno alternativo vlaganja, seveda pa bodo, vsaj po večini, vsi nagrajeni alternativi 
primerno. 
 
Postavitev vodstva je najnujnejša prednostna naloga po končani združitvi. Nujnost 
imenovanja vodstva je pogostokrat zamenjana, saj so managerji tisti, od katerih je odvisen 
(ne)uspeh prevzema. Management je tisti, ki je odgovoren za uspešno povezovanje podjetij 
na tak način, da bo pozitiven učinek kar največji. Od uspeha managerjev so odvisni njihovi 
dohodki, ki so primerno visoki glede na odgovornost, ki jo imajo (Miklič 2000, 34-35). 
 
 
3.7.3 Vpliv prevzema na delničarje 
 
 
3.7.3.1 Ciljnega podjetja 
 
Delničarji ciljnih družb so v prevzemih edini udeleženci s popolnoma jasno in nesporno 
dokazanimi koristmi, ki so posledica teh prevzemov. Edino vprašanje je obseg teh koristi. 
Raziskave kažejo na precejšnje pozitivne učinke uspešno zaključenih prevzemov za 
delničarje ciljnih podjetij. Raziskave o izračunu povprečne rasti in padcev vrednosti 
združenih družb pred objavo o prevzemu in po njej kažejo, da so v večini primerov bili 
rezultati pozitivni, saj so zabeležili povprečno rast vrednosti podjetja. Vrednost prevzetih 
podjetij se je v času prevzema dvignila v povprečju za 38 odstotkov nad vrednost pred 
objavo prevzema.  
 
Običajno se pri združevanju premije povečajo za 20 do 30 odstotkov lahko pa tudi za 100 
% (Pinches 1992, 722). 
 
Razlike v premijah, ki jih v prevzemih prejemajo delničarji ciljnih podjetij, pa so odvisne 
od tega, ali se management odloči za obrambo pred prevzemom. V povprečju so višje, če 
se management odloči braniti. Pomembno je tudi, ali poskuša prevzem izvesti eno samo 
podjetje ali pa zanj tekmuje več podjetij. Premije so višje, kadar je več ponudnikov za 
prevzem. 
 
 
3.7.3.2 Prevzemnega podjetja  
 
Številne poprevzemne študije so pokazale majhno ali nobeno porast v vrednosti 
prevzemnega podjetja, čeprav so ekonomska pričakovanja ena od kriterijev pri odločitvi za 
prevzem. Statistični podatki kažejo, da imajo delničarji prevzemnega podjetja dolgoročne 
koristi (Pinches 1992, 722). 
 
Ocene učinkov prevzemov na delničarje prevzemnih družb se večinoma gibljejo okrog 
ničle in so pogosto statistično neznačilne. Učinki pri prijaznih ponudbah za prevzem so v 
višini 4 % in pri dogovorjenih – prijaznih prevzemih - blizu ničle. Razlike v premijah 
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delničarjev prevzemnih družb med sovražnimi in prijaznimi prevzemi nastanejo zaradi 
načina plačila. Pri prijaznih prevzemih obe družbi običajno izmenjata lastne vrednostne 
papirje, kar je znamenje za trg, da so delnice prevzemnika precenjene. To razkritje novih 
negativnih informacij o prevzemniku zmanjšuje asimetrijo informacij in zahteva 
prilagoditev tržne cene prevzemnikovih delnic navzdol. Pri sovražnih prevzemih pa je 
pogostejši način plačila z denarjem (Bešter 1996, 81-82). 
 
Prevzemniki imajo običajno izoblikovane dolgoročne strategije prevzemov, trg kapitala pa 
sedanjo vrednost pričakovanih koristi bodočih prevzemov sproti vgrajuje v ceno delnic 
prevzemnika. Cena delnic prevzemnika tako že pred napovedjo prevzema vključuje 
pričakovanja trga kapitala, reakcija cen delnic ob samem prevzemu je le posledica 
korekcije za razliko med pričakovanimi in dejanskimi učinki prevzema. Če je ta razlika 
blizu ničle, lahko govorimo o učinkovitem trgu kapitala.  
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4 MANAGERSKI ODKUP PODJETJA 

 
O managerskem odkupu oziroma kratko MBO-ju (angl. management buyout) govorimo 
takrat, kadar skupina obstoječih managerjev od delničarjev kupi podjetje, v katerem so 
zaposleni (Nash 2005, 4). Pogosto so prav managerji najprimernejši kupci, ker najbolje 
vedo, kako podjetje deluje, in so za nakup tudi najbolj motivirani, saj lahko tako ohranijo 
tudi delovno mesto. Vedeti moramo, da se pri prevzemih s strani drugih podjetij pogosto 
zgodi, da obstoječe vodstvo podjetja službo izgubi. Managerski odkup torej ni nič drugega 
kot to, da trenutno vodstvo podjetja od obstoječih lastnikov pridobi sredstva ali delnice oz. 
deleže podjetja (Slorach 2004, 135). 

 
Za takšne prevzeme je pogosto značilno, da managerji v prevzem vložijo relativno 
skromno osebno premoženje, zato se managerski odkup običajno v pretežni meri financira 
z izposojenim denarjem. V takšnem primeru ga imenujemo s posojili financirani odkup oz. 
LBO (angl. leveraged buyout). Skupina managerjev skupaj s finančnimi partnerji običajno 
ustanovi novo družbo, ki nato prevzame družbo tarčo, tj. podjetje, v katerem so managerji 
zaposleni. Prevzem se lahko izvede na tri načine. Novoustanovljena družba lahko pridobi 
sredstva družbe tarče ali delnice/deleže družbe tarče ali pa se z njo združi. V večini 
primerov se zgodi drugo, torej da novoustanovljena družba kupi vse delnice oz. deleže 
družbe tarče. To je nato tudi edino sredstvo, ki ga družba prevzemnica izkazuje v svoji 
bilanci stanja. Družba prevzemnica je torej izključno holdinška družba. Družbo tarčo po 
končanem managerskem odkupu ponavadi umaknejo z borze, če ta tam kotira (Reed, 
Lajoux 1998, 305). 
 
Vsak MBO ima svoj življenjski cikel, ki je sestavljen iz treh faz: faze pregleda, faze 
investiranja in faze umika. Vsaka faza ima svoje značilnosti, ki so odločilne za uspeh 
odkupa in se morajo upoštevati pri njegovem oblikovanju. Faza pregleda je zelo intenzivna 
in zahtevna, saj finančni partner, ki managerju pomaga izpeljati prevzem, podjetje preverja 
in se nato z managerji pogaja glede pogojev, strukture in oblike MBO-ja, kar zahteva 
veliko časa. Ta faza je pomembna predvsem zato, ker se v tem obdobju lahko pojavijo 
napake, ki so v kasnejših fazah odločilnega pomena za uspeh managerskega odkupa. 
Investicijska faza se začne s prodajo podjetja njegovim managerjem in se nadaljuje s 
postavljanjem poslovnih načrtov ter povečanjem rentabilnosti podjetja z namenom 
odpravljanja zadolženosti podjetja, ki je posledica MBO-ja. Managerji morajo pravočasno 
in dosledno uresničevati strateške načrte, saj je to ključnega pomena. Zadnja faza je faza 
umika, ki se ponavadi izvede v obliki vstopa na borzo ali prodaje podjetja konkurentu. 
Pogosto se prične že med fazo investiranja, predvsem kadar gre za načrtovanje ponovnega 
vstopa na borzo, kar zahteva vnaprejšnje priprave. V takšnem primeru se finančni partner 
iz podjetja umika postopno, medtem ko v primeru prodaje podjetja konkurentu to ponavadi 
stori takoj in v celoti (Irgl 2002, 2). 
 
 
4.1 Razlogi za managerski odkup 
 
Managerji se za odkup podjetja, ki ga vodijo, odločajo zaradi različnih vzrokov. Seveda 
gre predvsem za željo po pridobitvi neodvisnosti in avtonomije pri odločanju ter možnosti 
za vpliv na prihodnjo strategijo in prihodnje odločitve. Poleg tega je managerski odkup 
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ponavadi povezan z velikimi kapitalskimi dobički za kupce. Vedno pa obstaja še kakšen 
dodaten razlog, ki tudi vpliva na takšno odločitev managerjev. 
 
Če gre za odprto delniško družbo, jo managerji morda želijo zapreti in tako prevzeti popoln 
nadzor ter se obvarovati pred možnimi sovražnimi prevzemi v prihodnosti, zaradi katerih 
bi po vsej verjetnosti izgubili službo. Zaprtje družbe ima tudi druge pozitivne učinke: 
prihranek pri administrativnih stroških, večje spodbude managerjem, večjo prilagodljivost 
managerskih odločitev, povečano udeležbo delničarjev in povečan finančni vzvod. Če gre 
za družinsko podjetje, kjer se lastnik upokoji in bi družbo rad prepustil ljudem, ki jim 
zaupa, je managerski odkup za lastnika boljša rešitev kot prodaja na trgu. Managerski 
odkupi so pogosti tudi v velikih in diverzificiranih podjetjih, kjer oddelki, ki ne sodijo v 
osnovno dejavnost podjetja, nimajo želene in potrebne podpore vodstva. Ko zaradi 
strateške preusmeritve določeni deli organizacije niso več del osnovne dejavnosti družbe, 
ki jim zato ne namenja več dovolj pozornosti in sredstev, je to lahko motiv za managerski 
odkup. Managerji tega dela podjetja se odločijo, da ga bodo odkupili, saj bo poslovanje 
tako učinkovitejše. To se lahko zgodi tudi, če je matično podjetje v finančnih težavah in 
nujno potrebuje svež kapital. Managerski odkupi so pogosto dobra rešitev tudi pri 
privatizaciji družbe v državni lasti, saj že dobro uigrana vodstvena ekipa zagotavlja 
nadaljnje vodenje podjetja (Brigham 2004, 612; Irgl 2002, 1). 
 
 
4.1.1 Prednosti managerskih odkupov  
 
Managerski odkupi imajo kar nekaj prednosti. Najbolj očitna prednost je zagotovo v tem, 
da že izkušeni managerji najbolje poznajo potrebe podjetja in so tako pogosto tudi 
najprimernejši kupci. Poleg tega je managerski odkup precej hitrejši od prodaje podjetja 
konkurentu, celotni notranji proces prevzema in prenos odgovornosti pa ohranita zaupno 
naravo. To je pomembno predvsem takrat, ko stranka, ki podjetje prodaja, določenih 
informacij ne želi razkriti svojim konkurentom. Tega, v primeru prodaje podjetja komu 
drugemu in ne managementu, najverjetneje ne bi mogla preprečiti. Transakcija je hitrejša 
tudi zato, ker skrben pregled podjetja s strani kupca in dana jamstva s strani prodajalca niso 
potrebni, saj kupci (managerji) o podjetju že vedo vse, kar je potrebno, predvsem pa več 
kot prodajalci (lastniki). Ker se vodstvo ne zamenja, poteka poslovanje podjetja nemoteno. 
Tako so pomirjeni obstoječi poslovni partnerji in tudi stranke, kar zmanjša tveganje 
takšnega posla. Managerski odkup predstavlja tudi dobro priložnost za doseganje zanimive 
donosnosti investicije za managerje in za zunanje investitorje (Management Buyout 
Demystified 2007). 
 
 
4.1.2  Slabosti managerskih odkupov  
 
Managerski odkup se v večini primerov financira predvsem s posojili. To pomeni, da je 
razmerje med dolgom in kapitalom zelo visoko, kar lahko managerjem povzroči probleme 
v prihodnosti. Zgodi se namreč lahko, da bodo morali ves ustvarjeni denarni tok porabiti za 
plačilo obresti in glavnice posojila. Tako bo ostalo zelo malo sredstev za zagotavljanje 
zadostne količine obratnega kapitala, potrebnega za normalno poslovanje podjetja. Zaradi 
tega se podjetja mnogokrat znajdejo v velikih težavah. Zato so za managerske odkupe 
primerna podjetja iz zrelih panog, ki ustvarjajo zanesljive denarne tokove, ki temeljijo na 
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dobro ustaljeni bazi kupcev in so tako sposobna odplačevati visoke obresti za najeta 
posojila (Slorach 2004, 136). 
 
Po besedah Nadje Zorko, finančne direktorice družbe Eti, sta negativni plati MBO-ja 
(managerskega odkupa) tudi koncentracija lastništva in manjša likvidnost delnic družbe. 
Posledice tega so višji stroški kapitala. Z MBO-jem postanejo managerji hkrati tudi lastniki 
podjetja oz. lastniki deležev, zato se lahko zgodi, da to funkcijo izkoristijo v osebne 
namene in ne vedno v dobro družbe. Da se to ne bi zgodilo, so potrebni zakoni, ki krepijo 
transparentnost delovanja družb, transparentnost vodenja in upravljanja takšnih podjetij ter 
pravno varstvo vseh vpletenih lastnikov deležev in manjšinskih lastnikov (Zorko 2007). 
 
 
4.2 Managerski odkupi v Sloveniji 
 
Praksa managerskih odkupov, ki je v tujini povsem vsakdanji pojav, se je v Sloveniji 
začela uveljavljati šele v zadnjih letih. Podobno kot v ostalih tranzicijskih državah, je bilo 
doslej izpeljanih malo pravih managerskih odkupov. V večino odkupov pri nas so bili 
vključeni managerji in delavci, kar je predvsem posledica razdelitvene privatizacije. 
Dogajali so se predvsem v majhnih in srednje velikih podjetjih storitvene dejavnosti in 
manj v proizvodnji. Managerski odkupi v Sloveniji niso tako uspešni, nimajo podpore širše 
javnosti in takšne razvojne dinamike kot v razvitejših tržnih gospodarstvih (Petrič 2002, 
21; Babič 2003, 14). 
 
Eden najpogostejših motivov za managerski odkup v Sloveniji je izvedba privatizacije. 
Prva faza privatizacijskega procesa pri nas je bila privatizacija družbenega premoženja, 
drugo fazo konsolidacije lastništva pa torej predstavljajo managerski odkupi. Število 
managerskih odkupov se je v Sloveniji povečalo tudi zaradi obrambne strategije vodstev 
podjetij, ki se bojijo prevelikega vpliva države preko paradržavnih skladov. Urad za 
makroekonomske raziskave in razvoj (UMAR) je leta 2003 v svojem poročilu o razvoju 
zapisal, da se bo lastniška sestava podjetij v naslednjih letih intenzivno spreminjala. Tako 
so napovedali zmanjšanje lastniških deležev obeh paradržavnih skladov, pidov in 
nekdanjih zaposlenih na račun povečanja lastniških deležev managementa in drugih 
strateških investitorjev. To se danes tudi dogaja. Slovenski managerski odkupi imajo 
posebne lastnosti. Večinoma jih financirajo s pomočjo zunanjih virov in velikega 
zadolževanja. Transparentnost odkupov je nizka, managerji pa ponavadi za podjetja 
plačujejo nizke prevzemne cene, saj jih večina ne kotira na borzi in so njihovi delničarji 
slabše poučeni o vrednosti svojih vrednostih papirjev. 
 
Večina managerskih odkupov pri nas se financira s posojili, najpogosteje najetimi pri 
bankah, saj še nimamo razvitih sodobnih instrumentov in ustanov za podporo tovrstnih 
transakcij. Transakcije so običajno mnogo manjše kot v tujini, a kljub temu so cene 
ponavadi previsoke, da bi lahko managerji sami v celoti financirali odkup, saj sta 
koncentracija in akumulacija kapitala v rokah posameznikov pri nas premajhna. Ker 
skladov tveganega in zasebnega kapitala, ki bi vlagali v MBO-je, v Sloveniji še ni, se 
morajo managerji zatekati po pomoč k tujim in domačim strateškim partnerjem. Banke 
namreč zaradi velikega tveganja ponavadi niso pripravljene same financirati odkupa v 
celoti (Petrovič 2007, 35–37; Petrič 2002, 24; Malus 2004, 56). 
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Bogomir Kovač iz ljubljanske ekonomske fakultete meni, da so managerski odkupi 
koristni, saj podjetja tako dobijo aktivne lastnike, vendar pa je treba biti pozoren na načine 
financiranja takšnih odkupov. Sporno je namreč pridobivanje kreditov na račun bančnih 
garancij podjetij, ki jih managerji vodijo, saj imajo tako privilegiran položaj (V prihodnjih 
letih vse več managerskih odkupov 2006). 
 
Prvo desetletje in pol po osamosvojitvi Slovenije smo bili priča dokaj majhnemu številu 
managerskih odkupov, vendar pa so bili ti zelo odmevni v javnosti (SCT, Trimo, Primorje, 
LIP Bled, Kolekotr, itd.). Najbolj so izstopali BTC, Autocommerce, Viator & Vektor ter 
Iskra. Izpeljani so bili na dva načina. BTC je na podlagi premoženja podjetja najel posojilo 
pri banki, s katerim je odkupil lastne delnice in s tem zmanjšal kapital. Managerji, ki so 
imeli delnice v lasti že prej in jih nato seveda niso prodali, so tako pridobili večinski delež 
v podjetju. V naslednjih letih so posojilo odplačevali iz podjetja. Drugi način, s katerim so 
bili izvedeni managerski odkupi v Sloveniji, pa je zahteval široko ekipo managerjev (50 ali 
več), ki je v odkup vložila lastna sredstva in najela osebna bančna posojila za izpeljavo 
transakcije. Managerji lahko do kapitalskega obvladovanja družbe na najbolj transparenten 
način pridejo z objavo prevzemne ponudbe s pošteno odkupno ceno za delnice. Vendar je 
to pri nas redko, saj managerji za to potrebujejo veliko sredstev. V Sloveniji se pogosteje 
dogaja, da druge družbe, ki so upravam naklonjene, zanje kupujejo deleže. Ko je kapital 
družbe že bolj skoncentriran, pa managerji te deleže odkupijo, kar je mnogo ceneje od 
prevzemne ponudbe, kjer bi morali plačati premijo. Poleg tega so takšni odkupi tudi manj 
opazni v javnosti (Petrovič 2007, 36–37). 
 
Do danes so slovenski managerji postali pomembni lastniki Autocommerca (podjetja s 
prestižnimi avtomobilskimi znamkami in prikolicami), SCT-ja in GP Primorja (obvladujeta 
gradnjo avtocest, ki jih financira država), Viator & Vektorja (največje špeditersko podjetje 
pri nas), podjetja Prevent Global, Probanke (ena največjih bank), Trima (uveljavljeni 
izdelovalec jeklenih montažnih zgradb), Jata Emone (proizvajalec slovenskih jajc in krmil) 
ter zdaj tudi Merkurja (največji trgovec s tehničnim blagom v Sloveniji), Pivovarne Laško 
in Istrabenza (Tekavec 2007). 
 
Na osnovi slovenskih managerskih odkupov lahko torej zaključimo (Malus 2004, 53): 
 

1. gre za povsem legitimno možnost koncentracije razpršene lastnine v slovenskih 
podjetjih; 

 
2. do leta 2004 je šlo praviloma za managersko-delavski odkup, ker so bili managerji 

sami finančno prešibki, danes pa prevladujejo le managerski odkupi; 
 

3. sistem ni naklonjen managersko-delavskim odkupom, kljub močnejšemu 
notranjemu lastništvu zaposlenih in managerjev kot v tržnih ekonomijah; 

 
4. razen bančnih posojil v Sloveniji še nimamo razvitih sodobnih instrumentov in 

ustanov za podporo odkupom. 
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4.2.1 Uspešno leto prevzemov 2007 
 
Za nami je leto 2007. Leto polno naložbenih priložnosti. V kolikor ste jih želeli kar 
najbolje izkoristiti, se vam ni bilo potrebno ozirati po tujih trgih. Čeprav je večina 
pomembnejših svetovnih indeksov v tem letu povišala vrednost, pa nihče ni uspel dohiteti 
rasti SBI20. Ta je v letu 2007 pridobil 73,5 % vrednosti. Poleti 2007, ko je bila evforija v 
Sloveniji največja, je indeks SBI20 prvič v svoji zgodovini presegel mejo 12.000 točk. 
Najpomembnejši dejavniki rasti tečajev delnic v letu 2007 pa niso bili le dobri poslovni 
rezultati podjetij. Pomembno so na rast vplivale tudi različne zgodbe o prevzemih in 
odprodajah državnih deležev v naših največjih podjetjih. Tako se je skozi leto razvijala (ne 
še razvila) saga okrog privatizacije Telekoma. V drugi polovici leta 2007 je postalo bolj ali 
manj jasno, da se Petrol ne bo uspel povezati z Lukoilom, kar so iz Petrola uradno potrdili 
ob koncu leta. Tako je nastala t. i. »energetska povezava« Petrol-Istrabenz. V obdobju 
največje rasti tečajev je tečaje podžigal »transportni holding«. Usoda slednjega je prav tako 
negotova. Za tem smo bili priča managerskemu odkupu Merkurja, ki je v javnosti sprožil 
nemalo polemik. Za zeleno jesen pa je poskrbel eden izmed najbolj odmevnih borznih 
dogodkov zadnjih let – javna prodaja delnic Nove KBM. 
  
 

Graf 2: Gibanje indeksa SBI 20 v letu 2007 
 

 
 
 
4.2.2 Motivi za prevzem podjetij v Sloveniji 
 
V Sloveniji smo lahko zaradi gospodarskih težav zasledili, procesa lastninjenja, ki se je 
začel v obdobju po osamosvojitvi, ter zaradi poznega sprejetja zakonodaje, ki ureja 
problematiko priključitev, le malo primerov priključitev podjetij, kot jih poznajo v razvitih 
državah. Dokončanje lastninskega preoblikovanja podjetij, razvoj finančnega trga, 
dostopnost informacij o delovanju podjetij, naraščajoč pomen znanja in rast vlaganj v 
kadre ter odprtje trga za tuje pravne in fizične osebe, pa so po drugi strani samo nekateri 
dejavniki, ki spodbujajo kapitalsko povezovanje podjetij. Slovenska podjetja so se bila 
prisiljena soočati s konkurenčnimi pritiski na tujih trgih že v preteklosti. Po drugi strani pa 
postaja kapitalsko povezovanje podjetij zaradi naraščajoče tuje konkurence, vse 
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pomembnejše tudi v tradicionalnih, pretežno na domači trg usmerjenih, panogah (Lahovnik 
1999, 22). 
 
Dejavniki, ki najbolj zavirajo proces združitev in priključitev podjetij v Sloveniji: 

� razpršena lastniška struktura; 
� zakonodaja; 
� pomanjkanje kadrov in ustreznih znanj; 
� ukrepi centralne banke; 
� finančne institucije niso pripravljene financirati prevzema; 
� politične omejitve; 
� negativen odnos lokalne skupnosti. 
 

Najpomembnejši motivi za izvedene prevzeme v devetdesetih letih v Sloveniji so bili 
prenos poslovnih praks s prevzemnika na prevzeto podjetja, strateško prilagajanje 
spremembam v poslovnem okolju, povezovanje aktivnosti med podjetjema, maksimiranje 
dobička in dopolnjevanje virov med prevzemnikom in prevzemom podjetja (Lahovnik 
2003, 10-20). 
 
Na podlagi tabele 4 lahko vidimo, da je najpomembnejši motiv za prevzem podjetja 
povečanje tržnega deleža, ta motiv je tudi najpomembnejši v evropskih podjetjih, ki so 
navedla, da je povečanje tržne moči najpomembnejši motiv, sledijo mu povečanje 
rentabilnosti, ekonomija obsega, povečanje prodaje ter doseganje tehnične ekonomije 
obsega (Lahovnik 1999, 21). 
 
 

Tabela 4: Motivi slovenskih podjetij za prevzem drugega podjetja5 
 

 
                 Vir: Lahovnik 1999, 23 
 
Po mnenju slovenskih managerjev so najpomembnejši razlogi, zaradi katerih bi bilo 
njihovo podjetje lahko v bližnji prihodnosti cilj prevzema, naslednji: ustvarjanje sinergij na 
podlagi povezovanja aktivnosti, vstop na trg s prevzemom podjetja, nizka cena podjetja, 
finančne sinergije, presežni denarni tokovi potencialnega prevzemnika in strateško 
prilagajanje na spremembe v poslovnem okolju. Managerji so kot manj pomembne motive 

                                                 
5 V vzorec je bilo zajetih 26 % podjetij (izmed 70 največjih slovenskih), ki nameravajo v bližnji prihodnosti 
prevzeti drugo podjetje. 
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označili: likvidacijo njihovega podjetja kot konkurenta na slovenskem trgu, diverzifikacijo 
poslovnih aktivnosti, davčne motive in osebne motive (Lahovnik 1999, 23). 
 
V povezanost med slovenskimi in ciljnimi podjetji, ki jih nameravajo priključiti 
prevladujejo priključitve povezane z osnovno dejavnostjo podjetja. Večina slovenskih 
podjetij namreč namerava priključiti konkurente ali kupce, domače ali tuje. Dobavitelji, 
distributerji in nepovezana podjetja so redkeje cilj priključitve. To je konsistentno z motivi 
podjetij, saj sta večji tržni delež in različne sinergije med prevzemnikom in ciljnim 
podjetjem dominantna dejavnika, ki sta tudi sicer izrazitejša v primerih, ko imata podjetji, 
ki se združujeta, povezane dejavnosti (Lahovnik 1999, 24). 
 
Bešter (2004, 10) pa je v svoji raziskavi med desetimi najpogostejšimi motivi 
prevzemnikov v Sloveniji za obdobje 1998-2002 odkril naslednje: ekonomija obsega in 
različne sinergije, hitro povečanje tržnega deleža in moči, hitra rast podjetja, pridobitve 
novih tržnih poti, dopolnitev oz. zaokrožitve lastnega prodajnega programa, finančne 
sinergije, zmanjšanje stroškov prodaje in marketinga, hiter vstop v nove tržne segmente, 
pridobivanje novih prodajnih mest ter neposredno izločanje konkurentov.  
 
Menedžerji v slovenskem gospodarstvu pogosto prevzemajo identiteto lastnikov in 
delujejo znotraj družbe in navzven v svojem interesu, ne v interesu lastnikov. To je deloma 
posledica slovenske privatizacije in lastniške sestave podjetij, deloma pa je razlog za to 
tranzicija gospodarstva. Tako bo moralo preteči še nekaj vode, preden bo sleherni 
menedžer razumel, da je cilj njegovega dela v podjetju, oplajati kapital lastnikov, da imajo 
lastniki zaradi vloženega kapitala glavno besedo, ne glede na to kakšni so, in da bo vloga 
slovenskih menedžerjev nasproti lastnikom primerljiva s tisto v državah z bogato 
kapitalistično preteklostjo. Medtem ko za vodenje podjetja ta prevzem identitete lastnika s 
strani menedžerja mnogokrat pomeni nepravilen pristop, pa je pri združevanju in 
prevzemanju podjetij potreben, saj bi moral ravno menedžer lastnika prepričati, zakaj bi 
bilo določeno kapitalsko povezovanje koristno in smiselno, kakšni sinergijski učinki bodo 
doseženi, ko bo začela delovati ekonomija obsega in, kar je najbolj pomembno, za koliko 
se bo povečal njegov kapital. Hkrati pa bi mu moral v razmislek ponuditi tudi proučene 
alternative in posledice (ne)združevanja za njegovo vloženo premoženje. Sposobna uprava 
podjetja je dovolj prilagodljiva, da lastnikom to zagotovi in dela v njihovo dobro. Od tu 
naprej pa sta za odločanje glede povezovanja ključni dve stvari: interes lastnika in 
ekonomska upravičenost povezovanja (Čelar 2000). 
 
 

4.3 Managerski odkupi v Evropi 

 
V zadnjih dveh desetletjih so managerski odkupi dobili globalni pomen. Prevladujejo 
predvsem v ZDA in Veliki Britaniji, vse bolj pa se pojavljajo tudi v Aziji in kontinentalni 
Evropi. Managerski odkupi so se začeli v 80-ih letih kot oblika reorganizacije zaradi 
takratne recesije propadlih podjetij in podjetij v težavah. Leta 1986 je bila v Veliki 
Britaniji vrednost vseh transakcij povezanih z MBO-ji sicer le 1,5 milijarde £, vendar pa se 
je trg v zadnjih 25-ih letih v Veliki Britaniji in kontinentalni Evropi znatno razvil (glej 
Tabelo 5). Leta 1997 so na angleškem trgu za odkupe prvič prestopili mejo 10 milijard £, 
tri leta kasneje je bila ta številka že dvakrat večja (20 milijard £). Prvi posel v Veliki 
Britaniji, vreden več kot 3 milijarde £ (MEPC/Leconport Estates), je bil zaključen leta 
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2000. Kontinentalna Evropa je v segmentu managerskih odkupov manj razvita od Velike 
Britanije. V Evropi je bilo šele leta 2005 zaključenih 20.000 managerskih odkupov (od leta 
1970) vseh vrst. Sčasoma so se razvijale nove vrste poslov, predvsem kot posledica novih 
subjektov, ki so se pojavljali na trgu kot konkurenti za investicije v MBO-je. Obseg 
managerskih odkupov je v Veliki Britaniji in kontinentalni Evropi rasel enakomerno. 
Največ MBO-jev je bilo v Veliki Britaniji, v kontinentalni Evropi pa sledijo Francija, 
Nemčija, Španija, Italija in Nizozemska (glej Tabelo 5 na naslednji strani). V Tabeli 5 
prikazani podatki o vrednosti managerskih odkupov kažejo prevlado Velike Britanije. 
Skupna vrednost vseh evropskih MBO-jev je v obdobju od leta 1996 do leta 2005 zrasla 
kar za petkrat in leta 2005 prestopila prag 100 milijard evrov. 
 
Kljub rasti trga MBO-jev v Veliki Britaniji in kontinentalni Evropi, obstajajo med 
državami velike razlike glede njegove razvitosti. Pokazatelj relativne razvitosti trga je 
razmerje med vrednostjo transakcij, ki so namenjene managerskim odkupom v določeni 
državi, in BDP-jem te države. Glede na ta kazalec je Velika Britanija daleč največji trg 
MBO-jev v Evropi. Pomembne razlike med evropskimi državami obstajajo tudi glede 
možnih priložnosti za managerski odkup. V Veliki Britaniji so se managerski odkupi 
najprej pojavljali zaradi potrebe po prestrukturiranju konglomeratov. Kasneje je bil 
pomembnejši motiv umik podjetja z borze s pomočjo MBO-ja. Potreba po prodaji podjetij 
v družinski lasti, ki se soočajo s problemi nasledstva, je bila glavni vzrok za managerske 
odkupe v Franciji. Danes so pomembnejše odprodaje delov podjetij, ki so podkrepljene z 
naraščajočimi pritiski konkurence v francoski industriji in vse večjim pomenom dobrega 
upravljanja in vrednosti za delničarje. V Nemčiji, Španiji in Italiji je rast trga za odkupe 
manjša predvsem zaradi odpora lastnikov majhnih in srednje velikih podjetij do prodaje 
podjetij investitorjem v zasebni kapital. Danes postajajo v Evropi manj pomembni 
managerski odkupi družinskih podjetij, narašča pa pomembnost sekundarnih odkupov in 
managerskih odkupov, ki so posledica odsvojitev delov podjetij. Preoblikovanje javnega v 
zasebno podjetje prav tako ni pogost motiv za managerske odkupe v Evropi, med drugim 
tudi zato, ker ima kontinentalna Evropa manj podjetij, ki kotirajo na borzi. Pri tem je 
pomembna tudi kultura, zaradi katere so managerji v nekaterih državah tako ponosni na to, 
da podjetje, ki ga vodijo, kotira na borzi, da ne bi nikoli niti pomislili na to, da ga 
umaknejo. Spet drugi pa se bremenu borze izogibajo in podjetje zato držijo v zasebni lasti. 
V srednji in vzhodni Evropi so se priložnosti za MBO-je pojavile kot posledica prehoda iz 
komunizma v kapitalizem. Najpogostejši vzroki za managerske odkupe so bili privatizacija 
premoženja v državni lasti, iskanje izhoda zasebnih podjetij, ki so bila ustanovljena v času 
po komunizmu, odcepitve delov podjetij, ki so jih prej prevzela zahodnoevropska podjetja, 
prestrukturiranje podjetij s sedežem doma in iskanje sredstev za rast s strani javnih družb v 
okolju s šibkim trgom kapitala. 
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Tabela 5: Vrednost (v mio EUR) in število managerskih odkupov v kontinentalni Evropi in 
Veliki Britaniji 

 

 
Opomba: Prva številka predstavlja vrednost managerskih odkupov v milijonih evrov v določeni državi, 
številka v oklepaju pa število managerskih odkupov v določeni državi. 
 

Vir: Wright 2006, 4-5. 
 
Zelo pomembne so tudi razlike med evropskimi državami glede na prevzemanje 
podjetniških tveganj in pripravljenost managerjev, da se lotijo odkupa. V Veliki Britaniji 
so managerji mnogo bolj naklonjeni tveganju kot drugod v Evropi. Vedno večje število 
MBO-jev v Franciji je posledica pozitivne podjetniške kulture, ki spodbuja managerske 
odkupe. V Nemčiji je bila pripravljenost managerjev za odkup tradicionalno nizka, a to se 
sedaj, zaradi velikega števila poslovnih prestrukturiranj in posledično manjše pravne 
varnosti managerjev, spreminja. Tudi infrastruktura, ki je potrebna za izvedbo odkupa, se 
med državami v Evropi močno razlikuje. Velika Britanija ima mnogo bolj razvit trg 
zasebnega kapitala in trg dolžniških vrednostnih papirjev, boljšo mrežo posrednikov in bolj 
naklonjen pravni ter davčni okvir. V ostalih državah se počasi uvajajo spremembe, ki bodo 
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izboljšale njihovo institucionalno in zakonodajno infrastrukturo. V Franciji je število 
investitorjev v zasebni kapital od začetka 80-ih let hitro raslo, pomembno vlogo pri širjenju 
koncepta odkupov pa so imele tudi odvetniške firme. V Nemčiji je bila infrastruktura 
odkupom dolgo časa nenaklonjena. Malo posrednikov, podpovprečno razvit trg zasebnega 
kapitala in visoke stopnje davkov so se začele spreminjati šele sredi 90-ih let. Takrat so se 
te omejitve začele rahljati. Tipičen primer je bila manjša obdavčitev kapitalskih dobičkov 
ob prodaji delnic oz. deležev (Wright 2006). 
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5 PREDSTAVITEV PODJETJA MERKUR IN POTEK MANAGERSKEGA 

ODKUPA 

 

 

5.1 Predstavitev podjetja 

 
Podjetje Merkur je podjetje z dolgoletno tradicijo, saj njegovi začetki segajo v leto 1896. 
Že leta 1933 so zaščitili tudi trgovsko znamko »Merkur–prima kvaliteta«. Ves čas je bilo 
to trgovsko podjetje s tehničnim blagom, ki je uspešno preživelo drugo svetovno vojno. Iz 
podjetja z dvajsetimi zaposlenimi je po vojni z uspešnimi prevzemi manjših podjetij zraslo 
v podjetje z več kot petsto delavci (sedemdeseta leta). Takrat se je tudi dokončno 
specializiralo za veleprodajo, maloprodajo in izvozno dejavnost ter te oblike prodaje 
ohranilo vse do danes. Po letu 1980 je podjetje širilo svojo maloprodajno mrežo ter 
zgradilo številna skladišča in logistično infrastrukturo. Po razpadu Jugoslavije je pridobilo 
vodilni položaj na domačem trgu ter se razširilo tudi v tujino. Po letu 1990 je Merkur 
postal javna delniška družba, z delnicami katerega se je leta 1998 začelo redno trgovati na 
Ljubljanski borzi. Danes Merkur uspešno utrjuje svoj vodilni tržni položaj v Sloveniji (20- 
do 50-odstotni tržni delež pri posameznih blagovnih znamkah) in se širi predvsem na trge 
jugovzhodne Evrope. Tako imajo med drugim na Hrvaškem zgrajenih osem trgovskih 
centrov, v Srbiji dva, v Makedoniji pa posluje manjša prodajalna. V Skupini Merkur je 
zaposlenih več kot 4500 ljudi. 50 odstotkov prihodkov od prodaje skupina ustvari z 
veleprodajno dejavnostjo. V zadnjih petih letih je Skupina Merkur svoje prihodke od 
prodaje več kot podvojila (iz 442 mio. evrov v letu 2001 na 999 mio. evrov v letu 2006), 
leta 2007 pa je tudi prestopila prag ene milijarde evrov in tako v svojih izkazih izkazala 
1,15 mrd. evrov prihodkov od prodaje. Tudi čisti poslovni izid se je v obdobju 2001–2006 
povečal za več kot trikrat, tj. iz 6,7 milijona evrov na 21 milijonov evrov. Leta 2007 so 
rezultat še izboljšali in dosegli 33,39 milijona evrov čistega dobička (Letno poročilo 2001, 
Merkur d. d., 2002, 66; Konsolidirano računovodsko poročilo Skupine Merkur za poslovno 
leto 2006-2007, 5; Konsolidirano letno poročilo Skupine Merkur in letno poročilo družbe 
Merkur, d. d. za leto 2007-2008, 2–3). 
 
Družba Merkur d. d. je krovna družba Skupine Merkur, ki jo poleg matičnega podjetja 
sestavljajo še tri podjetja v Sloveniji, deset podjetij v tujini ter predstavništva v Beogradu, 
Moskvi in na Kitajskem (glej Sliko 12 na naslednji strani). 
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Slika 12: Organizacijska shema skupine Merkur 
 

 
Vir: Organizacijska shema Merkur Group 2007. 
 

 

5.2 Strateški cilji in načrti 

 
Vizija Merkurja je do leta 2012 postati vodilni trgovec v jugovzhodni Evropi z izdelki za 
opremo doma, »naredi si sam« ter z gradbenimi, elektrotehničnimi, metalurškimi in 
profesionalnimi tehničnimi proizvodi. Zato seveda želijo še naprej rasti in se razvijati ter 
tako doseči zadani cilj. Ta strateški cilj temelji na stalni rasti poslovanja, rasti dobička, 
zaostajanju rasti stroškov v primerjavi z rastjo kosmatega dobička, uravnoteženi strukturi 
financiranja ter doseganju ustreznega donosa na kapital. Ciljna stopnja slednjega, ki jo 
Merkur želi ohranjati na dolgi rok, je 11 odstotkov in je bila dosežena že leta 2006.  
Dolgoročni strateški cilji Merkurja so: 

� krepitev tržnega položaja v Sloveniji, 
� razvoj procesa prodaje podjetjem preko maloprodajnega kanala prodaje oz. t. i. 

procesa »reproprodaje« (naslednjih pet let ključna konkurenčna prednost), 
� širitev prodajnega trga in razvoj prodajnih kapacitet na jugovzhodnih trgih, 
� uvajanje kakovostnih, inovativnih in potrošniku zanimivih novih izdelkov, 
� optimizacija nabavnega procesa z logističnimi procesi, 
� razvoj kompleksnejših storitev za vse programe, 
� zagotavljanje donosnosti in učinkovitosti poslovanja, rast dobička in cene 

delnice ter vključevanje v smiselne evropske povezave. 
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Slika 13: Merkurjevi trgovski centri v Sloveniji 
 

 
Vir: Vizija in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur 2007-2012, 3. 
 
Skupina Merkur naj bi do leta 2012 s pomočjo izpopolnjevanja programov, ostrim 
cenovnim tekmovanjem in uporabo naprednih oblik trženja v trgovini še vedno več kot 
polovico prihodkov ustvarila na slovenskem tržišču. Do leta 2012 naj bi zgradili sedem 
novih trgovskih centrov v večjih slovenskih mestih. Na trgih izven Slovenije napovedujejo 
doseganje dinamičnega razvoja ter krepitev vloge in obsega prihodkov v hčerinskih 
podjetjih Skupine Merkur. Ti trgi so predvsem na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni, Makedoniji 
in Črni gori, za katere Merkur meni, da jih pozna bolje od konkurence in ima tako 
pomembno konkurenčno prednost. Zato napovedujejo več kot trikratno povečanje obsega 
poslovanja v obdobju 2010–2015. V Merkurju načrtujejo, da bodo do leta 2012 prisotni v 
vseh večjih hrvaških mestih, za kar bodo porabili 145 milijonov evrov. V naslednjih dveh 
do treh letih naj bi tako na tem trgu dosegli 10-odstotni delež. V Srbiji želi Merkur doseči 
in utrditi vodilno mesto med trgovci z metalurškimi izdelki in trgovino s tehničnim 
blagom. Investicije v nove prodajne zmogljivosti trgovskih centrov v večjih srbskih mestih 
do leta 2012 bodo znašale 112 milijonov evrov. V Bosni je Merkur prisoten predvsem v 
trgovini z metalurgijo, zato načrtujejo, da bo do leta 2012 tržni delež na tem področju 
dosegel 25 odstotkov. Leta 2007 so začeli tudi z intenzivnim razvojem maloprodaje. Tako 
so že lanskega leta zgradili trgovski center v Sarajevu, načrtujejo pa tudi centre v Banja 
Luki, Tuzli in Mostarju, za kar bodo porabili 72 milijonov evrov. V Makedoniji je na 
prvem mestu prodaja metalurških izdelkov. Leta 2012 naj bi tako presegli 15.000 ton 
prodaje teh proizvodov. Zaradi tega bodo investirali v nova skladišča. Širjenje prodajne 
mreže z vsaj tremi prodajnimi centri načrtujejo šele po letu 2012. 
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Slika 14: Podjetja, trgovski centri in centri metalurgije do konca 2012 
 

 
Vir: Vizija in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur 2007-2012, 5.  
 
Od leta 1993 dalje je povprečna letna stopnja rasti Skupine Merkur znašala vsaj 14 
odstotkov, določena leta je celo presegla 20 odstotkov. Zato tudi v prihodnje načrtujejo 
vsaj 15-odstotno povprečno letno rast prodaje (Vizija in načrti strateškega razvoja Skupine 
Merkur 2007–2012, 2007). 
 

 

5.3 Potek managerskega prevzema 

 
Začetki managerskega odkupa v Merkurju segajo v december 2006, ko je država trgovski 
hiši Engrotuš prodala svoj 24,3-odstotni delež v Merkurju. Ta je v naslednjih dveh mesecih 
svoj delež skoraj v celoti prodala bankam, od teh pa je delež julija 2007 kupilo podjetje 
Merfin d. o. o. Podjetje Merfin d. o. o. je pravzaprav naslednik družbe Lirana, svetovanje 
in investiranje d. o. o., ki jo je 15. marca 2007 kot edini družbenik ustanovilo podjetje Tax 
group pravno svetovanje, d. o. o. To je 21. maja 2007 odsvojilo svoj poslovni delež Marti 
Bertoncelj (članica nadzornega sveta Merkurja), ki je 18. junija tako postala edina 
družbenica tega podjetja. Podjetje se je 30. maja 2007 preimenovalo v podjetje Merfin d. o. 
o. in se nato dokapitaliziralo z vstopom novih družbenikov, kar je postalo uradno 5. julija 
2007. Lastnikov podjetja Merfin je 38. Dva lastnika imata status d. o. o. (BK Kapital, 
investiranje, d. o. o. in Merfin Dva, holdinška družba, d. o. o.), ostali so posamezniki (36). 
Slednji so vsi vodilni delavci Merkurja. Poleg tega je edini lastnik družbe BK Kapital, ki 
ima v lasti skoraj 31 odstotkov Merfina, prav predsednik uprave Merkurja Albin Kordež. 
Prav tako je tudi vseh 30 družbenikov Merfina Dva, d. o. o. zaposlenih v Merkurju. Vsi 
družbeniki so ob ustanovitvi Merfina nanj prenesli tudi svoje delnice Merkurja. 
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Družba Merfin je že ob ustanovitvi odkupila 20,8-odstotni delež Merkurja (od bank, ki jim 
je delnice prodal Engrotuš), konec septembra in prve dni oktobra 2007 pa še deleže svojih 
družbenikov in nekaterih večjih lastnikov Merkurja (NFD 1 delniško investicijski sklad 
(prodal 10,48 % delnic), Banka Koper (prodala 5,04 % delnic) in Gorenjska banka (prodala 
6,47 % delnic)). Tako je družba Merfin postala lastnica 49,33-odstotnega deleža. Po 
zakonu o prevzemih je s tem prestopila prevzemni prag, zato je morala objaviti prevzemno 
ponudbo. Ker zakon o prevzemih zahteva, da prevzemnik bodisi deponira denarni znesek 
za prevzem bodisi zagotovi bančno garancijo za vso svojo obveznost iz prevzemne 
ponudbe, se je Merfin s še štirimi obstoječimi lastniki Merkurja združil v konzorcij. S tem 
si je znižal stroške prevzema, saj je moral zagotoviti bančno garancijo oz. deponirati 
denarni znesek le za preostalih 21,5 % delnic (konzorcij je namreč imel v lasti 78,5 % 
delnic (glej Tabelo 6)) in ne za 50,7 %, kot bi jo moral, če bi prevzem izvedel sam. 
Konzorcij je bil ustanovljen 2. oktobra 2007 z uradnim ciljem, da pridobi čim večje število 
delnic Merkurja. Na ta dan je konzorcij, ki je imel takrat v lasti 78,5 % delnic Merkurja, 
objavil tudi prevzemno namero. V konzorcij so se združila podjetja Merfin, d. o. o., Sava, 
d. d., Banka Koper, d. d., Euro-Veneto, d. o. o. in Interfin naložbe, d. d.; ki so se s pogodbo 
zavezala, da bodo sodelovala le kot finančni partnerji ter tako ne bodo prevzemala 
nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti. V Tabeli 6 so navedeni deleži, ki so jih 
posamezna podjetja takrat imela v Merkurju. 
 

 
Tabela 6: Lastništvo prevzemnih podjetij združenih v konzorcij v Merkurju na dan 2. 10. 

2007 
 

 
 

Vir: Prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe Merkur, d. d., 2007, 5. 

 
Na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev je konzorcij 30. 10. 2007 
uresničil svojo namero in podal prevzemno ponudbo, ki se je nanašala na preostalih 
282.152 delnic, ki jih člani konzorcija še niso imeli v lasti. Za delnico je ponudil 405 
evrov, v celoti izplačljivih v denarju. Ponudba je bila veljavna od 2. 11. 2007 do vključno 
1. 12. 2007 do 12.00 ure. Že v prevzemni ponudbi je bilo določeno, da bo Merfin odkupil 
za 80 milijonov, Banka Koper za 20 milijonov in Euro-Veneto za 14.271.560 evrov delnic. 
Po končani transakciji naj bi člani konzorcija tako imeli v lasti toliko delnic Merkurja, kot 
je navedeno v nadaljevanju (glej Tabelo 7 na naslednji strani). 
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Tabela 7: Lastništvo prevzemnih podjetij združenih v konzorcij v Merkurju po prevzemu 
 

 
 

Vir: Prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe Merkur, d. d., 2007, 5. 
 
Konzorcij je bil ustanovljen le za čas do izpolnitve cilja, tj. pridobitve vseh preostalih 
delnic družbe Merkur. Zastopnik konzorcija je bila družba Merfin, d. o. o. Osnovna 
dejavnost družbe Merfin je dejavnost holdingov, finančni zakup, drugo finančno 
posredništvo, s finančnim posredništvom povezane pomožne dejavnosti in druge poslovne 
dejavnosti. Na dan objave prevzemne ponudbe je osnovni kapital podjetja Merfin znašal 
2,585 milijona evrov (Prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe Merkur, d. d., 
2007; Prevzemna namera, ki zagotavlja nadaljnjo rast Skupine Merkur 2007; Toplak 2007; 
Križnik, Tekavec 2007; Polanič 2007b). 
 
V času veljavnosti prevzemne ponudbe je ponudbo sprejelo 3.133 akceptantov, ki so bili 
lastniki 261.701 delnic Merkurja. Tako je konzorcij pridobil dodaten 19,94-odstotni delež 
v družbi Merkur. Po mnenju konzorcija je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne 
družbe uspela, kar je 5. decembra 2007 potrdila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev 
(Obvestilo o izdaji Odločbe o uspešnosti prevzemne ponudbe 2007). Člani konzorcija so 
imeli takrat v lasti 98,44 odstotkov delnic Merkurja. Na dan 31. marca 2009 je bila 
lastniška struktura družbe Merkur, d.d. kot je navedeno v Tabeli 8. 
 

 
Tabela 8: Lastniška struktura družbe Merkur, d. d. na dan 31. 3. 2009 
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Iz Tabele 8 je razvidno, da so člani konzorcija po objavi uspešne prevzemne ponudbe 
izgubili določen odstotek delnic. Pričakovati je bilo, da bodo v prihodnosti iztisnili vse 
male delničarje ter podjetje umaknili z borze, saj so to namero izrazili že v prevzemni 
ponudbi. Do iztisnitve malih delničarjev je tako 17. januarja 2008 res prišlo, delnice 
Merkurja pa so bile z borze umaknjene 7. marca 2008 (Merkur po 100-odstotnem 
lastništvu konzorcija z borze 2008; Delnice Merkurja danes z borze 2008). 
 
 
5.4 Je bila prevzemna cena poštena  

Zakon o prevzemih določa, da mora biti najnižja ponujena cena pri prevzemu najvišja cena 
v zadnjih dvanajstih mesecih, po kateri je prevzemno podjetje kupovalo delnice 
prevzemnika. Ni javno znano, za koliko je Merfin kupoval delnice Merkurja zadnje pol 
leta. Vendar predvidevamo, da je Merfin kupil delež od Energotuša za okoli 300 evrov 
(denimo, da so sklenili terminsko pogodbo z Energotušem za prodajo deleža KAD-a in 
SOD-a po isti ceni, povečani za polletno financiranje). Del delnic so kupovali kasneje na 
trgu po ceni verjetno višji od 300 evrov in nekaj delnic prej po nižjih cenah ali so jih prejeli 
za nagrado (dolgoročno vzpodbudo managerjem). Zaradi poenostavitev predpostavimo, da 
je Merfin vse delnice kupil za 300 evrov. 

V upravi družbe menijo, da je ponujena cena 405 evrov na delnico korektna glede na 
vrednost Merkurja ter dejstvo, da je kar za 150 % višja kot v letu 2006. Je primerjava s 
ceno izpred leta dni ustrezen kriterij za določitev prevzemne cene ob dejstvu, da je bilo 
treba za delnico Merkurja na borzi še v začetku septembra 2007 odšteti okoli 425 evrov? 
Kordež odgovarja, da »velja pri Merkurjevi delnici upoštevati tudi plitek trg in majhno 
število poslov, ki lahko vrednost delnice na hitro zvišajo ali znižajo, ne glede na 
poslovanje. Nerealno je tržni ceni kar na suho prišteti trideset odstotkov prevzemne 
premije in to številko oklicati za pošteno prevzemno ceno. Prevzemna premija je bila 
zagotovo že v zadnjem letu dni, ko je zrasla vrednost delnici za 150 %, vračunana v ceno 
delnice,« je pojasnil Kordež (Polanič, Cirman 2007).  

Po iztisnitvi malih delničarjev je sledil prenos Merkurjevih finančnih naložb na Merfin, ki 
je na tak način poplačal del stroškov prevzema. Zastavlja se vprašanje, kako bodo 
Merkurjevi menedžerji hkrati skrbeli za razvoj družbe ter odplačali 350 milijonov evrov 
vredno posojilo, ki so ga najeli za potrebe prevzema. »Člani konzorcija bodo podpirali 
začrtano dolgoročno strategijo razvoja skupine Merkur, prek katere bo ta postal vodilni 
tehnični trgovec v vsej jugovzhodni Evropi in podvojil obseg prodaje v petih letih. Samo v 
letu 2008 je Merkur za nove naložbe namenil več kot 200 milijonov evrov, kar jasno 
dokazuje, da prevzem ne upočasnjuje nadaljnje rasti Merkurja,« je pojasnil Kordež 
(Polanič 2007). 

Dejstvo, da manj kot dva odstotka delničarjev ni sprejela prevzemne ponudbe, govori v 
prid temu, da so ostali delničarji ponudbo ocenili kot pošteno. Na skupščini 17. januarja 
2008 so odločili o iztisnitvi manjšinskih delničarjev iz lastništva Merkurja in umiku delnic 
z borze. Izključenim delničarjem je Konzorcij za prevzem družbe Merkur, ki je postal po 
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prevzemu lastnik 98,44 % družbe, izplačal odškodnino v višini 405 evrov za posamezno 
delnico. 

Graf 3: Cena delnice Merkurja v mesecih pred prevzemno ponudbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Predsednik uprave mag. Bine Kordež je manager leta 2007 

Zaposleni v Merkurju so 12. oktobra dobili novo priznanje za dobro delo v Skupini 
Merkur. Zahvaljujoč njihovim skupnim uspehom je upravni odbor Združenja Manager 
predsedniku uprave mag. Binetu Kordežu izročil priznanje manager leta 2007. 

Priznanje manager leta je ena najprestižnejših nagrad v managementu, ki jo svojim 
najuspešnejšim kolegicam in kolegom od leta 1991 znotraj Združenja Manager podeljujejo 
vodilni slovenski managerji. Najboljšega med najboljšimi določi skupen seštevek dosežkov 
na štirih področjih:  

� kdo ima najboljše finančne rezultate;  
� kdo izvede najzahtevnejše izboljšave;  
� kdo najbolje poskrbi za prihodnost družbe;  
� kdo ima najboljše vodstvene kompetence. 

Polovica kriterijev, finančni rezultati in izboljšave, je povsem odvisna od dela vseh 
zaposlenih, zato lahko Merkurjevci priznanje manager leta upravičeno jemljejo tudi kot 
priznanje za dobro delo. To zaposlenim priznava tudi gospod Kordež, ki je povedal: »Moj 
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način vodenja je demokratičen. Temelji na pravi izbiri sodelavcev in zaupanju vanje, pri 
čemer pri zaposlenih najbolj cenim zavezanost in pripadnost podjetju. Predvsem pa se 
zavedam, da sem priznanje dobil  zaradi uspehov Merkurja. Te  krojijo zaposleni  s svojim 
znanjem, predanostjo in požrtvovalnostjo. Zato je priznanje manager leta pravzaprav 
priznanje zaposlenim. Predvsem njim se zahvaljujem za dosežke, ki jih je opazila tudi 
komisija Združenja manager.« 
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6 SKLEP 

 
V diplomskem delu sem predstavil managerske prevzeme, oblike in vrste prevzemov ter 
motive, ki vplivajo na pomembne odločitve prevzemov. Ugotavljal sem tudi, kakšni so 
lahko učinki in posledice, ki jih lahko v podjetju pričakujemo, če je to predmet 
managerskega prevzema, ter na kratko opisal razvoj managerskih odkupov v Sloveniji in 
Evropi. Tako sem pridobil potrebno znanje na tem področju in lahko sem se posvetil 
analizi in raziskavi managerskega prevzema družbe Merkur d. d., trgovca s tehničnim 
blagom iz Naklega.  
 
Najprej sem se seznanil s podjetjem, z njegovo zgodovino, dejavnostjo in osnovnimi 
finančnimi kazalci. Nato sem se lotil proučevanja tega, v javnosti tako odmevnega, 
managerskega odkupa. Ugotovil sem, da je ta prevzem poseben predvsem z dveh vidikov: 
gre za enega izmed največjih prevzemov v zgodovini Slovenije, za katerega so vodilni v 
podjetju najeli najvišje kredite doslej (350 milijonov evrov), in za prvi managerski 
prevzem podjetja iz prve kotacije Ljubljanske borze. Tudi potek in izvedba odkupa sta 
zanimiva ter v nekaterih delih tudi inovativna. Videti je, da je bil prevzem skrbno 
načrtovan in da so se vodilni nanj že dolgo pripravljali. Na začetku je namreč vsak zase 
sam akumuliral delnice Merkurja, nato pa je 67 vodilnih managerjev podjetja ustanovilo 
novo podjetje Merfin, na katerega so vsi prenesli svoje delnice. To podjetje je nato, po 
uspešnih odkupih delnic Merkurja, ki so bile do takrat varno spravljene pri Merkurju 
prijateljskih družbah, v manj kot pol leta pridobilo skoraj polovični lastniški delež podjetja. 
Nato so se, zaradi znižanja stroškov prevzema, s še štirimi večjimi lastniki Merkurja 
združili v konzorcij, ki je preostalim delničarjem oktobra 2007 podal ponudbo za prevzem 
po 405 evrov na delnico. Ponudba je v javnosti sprožila veliko polemik o tem, da imamo 
ponovno opravka s prenizkimi prevzemnimi cenami in da bodo spet prikrajšani mali 
delničarji (to je bila namreč slovenska praksa v preteklosti). Po moji preučitvi cene delnic 
405 evrov sem mnenja, da je bila prevzemna ponudba poštena in primerna. Mali delničarji 
v tem primeru niso bili oškodovani. Pri tem bi še rad dodal, da je sicer bila prevzemna cena 
poštena, a se je nanašala le na okrog 20 odstotkov vseh Merkurjevih delnic. Preostalo 
večino so managerji odkupili po nižjih cenah. Praksa, ki smo ji tukaj bili priča, je torej 
jasna. Za uspešen managerski prevzem je potrebno večino delnic podjetja parkirati pri 
managerjem prijateljskih podjetjih ter jih nato v pravem trenutku po ugodnih cenah 
odkupiti, za preostali minimalni del pa dati pošteno ponudbo. Tako mali delničarji niso 
oškodovani in prevzem zgleda izpeljan zelo transparentno.   
 
V javnosti pa ob začetku prevzema niso najbolj odmevali očitki o prenizki ponujeni 
prevzemni ceni, temveč dejstvo, da so Merkurjevi managerji za nakupe delnic podjetja 
najeli izjemno visoke kredite. Strokovnjaki so se spraševali, ali je sploh možno te kredite 
vračati, ne da bi pri tem izčrpali družbo. Seveda so vodilni v Merkurju zatrdili, da podjetja 
ne bodo izčrpali, da bodo dividende rasle skladno z dobičkom in da posojil sploh ne bodo 
vračali, temveč jih bodo le zamenjali z novimi, za katere upajo, da bodo ugodnejša. V 
diplomski nalogi sem ugotovil, da je bila v javnosti predstavljena strategija managerjev 
uspešna, vendar se po mojem mnenju giblje na meji izvedljivosti. Zato utegnejo v teh časih  
imeti v prihodnosti težave. Trenutno še ni moč zaslediti, da bi imeli večje probleme pri 
servisiranju svojega dolga. Predvsem vidim možne težave v dvigovanju obrestnih mer 
zaradi krize v bančnem sistemu, ki smo ji dandanes priča in ki ji še za enkrat v prihodnosti 
ni videti konca. Ker so bila njihova posojila zelo velika, je tudi znesek dodatnih obresti, ki 
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jih morajo plačati ob povečanju obrestne mere velik. Po mojem mnenju si bodo managerji 
najverjetneje pomagali tako, da bodo prodali kakšno izmed številnih Merkurjevih 
finančnih naložb, kakor smo že bili priča, ali pa celo del podjetja. Tako bodo lažje 
prebrodili to krizno obdobje.  
 
Pred letom dni je imel Merfin za okoli 256 milijonov evrov finančnih obveznosti, vendar je 
po naših informacijah višina posojil sedaj že občutno nižja. Merfin je s prodajo 
Merkurjevih delnic GBD skupini, Perutnini Ptuj in Merkurju v zadnjem tednu preteklega 
leta zbral kar okoli 126 milijonov evrov svežih sredstev. Zakaj so uporabili ta sredstva, 
Kordež ne želi razkriti, predvidevam pa, da so odplačali del posojil in se tako izognili 
temu, da bi banke Merfinu zaradi prezadolženosti zvišale obresti oziroma pribitke na 
posojila ali pa jim posojila celo odpoklicala. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

7 POVZETEK 

 
Prevzemi podjetij so že postali del slovenskega poslovnega vsakdana. Slovenska podjetja v 
pripravah na tujo konkurenco vse bolj uporabljajo te aktivnosti za obrambo lastnega 
tržnega položaja in za vstop na tuje trge. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo 
združitve in prevzemi še bolj zaznamovali slovensko poslovno okolje. Poleg tega pa je 
Slovenija zanimiv trg tudi za tuja podjetja, ki s pomočjo prevzemov želijo vstopiti vanj. 

V prvem delu diplomskega dela sem na kratko predstavil zgodovino prevzemov, kjer sem 
zajel pet različnih obdobij prevzemov ter jih na kratko opisal.  

V drugem delu sem nadaljeval s teoretičnim delom o prevzemih, kjer sem opisal vse 
pojme, ki so medsebojno povezani ali pa se jih večkrat zamenjuje s pojmom prevzemi. V 
nadaljevanju sem predstavil različne oblike in vrste prevzemov z opredelitvijo motivov in 
vzrokov za prevzeme in kot najpogostejši motiv prevzemanja se pojavlja predvsem 
povečevanje tržnega deleža, doseganje ekonomije obsega in vstop na nove trge. Prevzeme 
delimo v štiri glavne skupine glede na stopnjo povezanosti v produkcijski verigi in 
dejavnosti podjetij v povezavi, ki se razlikujejo glede na način združevanja. Poznamo 
horizontalne, vertikalne, konglomeratne in kongerične prevzeme. V svojo nalogo sem 
vključil tudi pregled prevzemov po Sloveniji in ugotovil, da so bila uspešno prevzeta le 
tista podjetja, pri katerih je šlo za prijateljske prevzeme, med katerimi so bili glavni cilji 
povezovanja povečanje tržnega deleža, nižanje stroškov in priložnost za rast. Dodal sem 
tudi seznam ponudb za odkup podjetij v letu 2007, saj se je prav tega leta trg zelo dobro 
odrezal. Prevzemi v Sloveniji se razlikujejo od prevzemov drugod po svetu, zato sem se 
odločil, da pojasnim nekaj specifičnosti slovenskih prevzemov, kjer imajo managerji 
bistveno večjo vlogo kot pa drugod po svetu. Prevzemi vplivajo na vse interesne skupine 
podjetij, ki so vpletene v proces prevzema. V proces prevzema so vključeni delničarji, 
managerji, zaposleni, lastniki in ne nazadnje tudi potrošniki, družba in država. V tem delu 
sem predstavil, kakšne učinke imajo prevzemi na posamezne interesne skupine.  

V tretjem delu sem želel opisati managerske odkupe podjetja oziroma kratko MBO. O 
MBO govorimo takrat, kadar skupina obstoječih managerjev od delničarjev kupi podjetje, 
v katerem so zaposleni. Pri odločitvah, ali določeno podjetje kupiti ali ne, se managerji 
odločajo iz različnih vzrokov. Managerski odkupi imajo kar nekaj prednosti, saj managerji 
najbolje poznajo potrebe podjetja in so tako najprimernejši kupci, zato sem jih tudi vključil 
v tem delu. Managerski odkupi imajo globalni pomen. V tujini so povsem vsakdanji pojav, 
v Sloveniji pa so se začeli šele uveljavljat v zadnjih letih. Eden najpogostejših motivov za 
managerske odkupe pri nas je izvedba privatizacije.   

V zadnjem delu sem opisal prevzem podjetje Merkur d. d.. Podjetje sem predstavil, opisal 
njihove strateške cilje in načrte ter predstavil potek managerskega prevzema.  

Prevzemi so eden od načinov vplivanja, da se podjetje sooči s spremembami ter se jim 
prilagaja. Četudi slovenskim podjetjem manjkajo izkušnje, pa prevzemi pripomorejo, da se 
struktura našega gospodarstva spreminja bistveno hitreje, kot bi se sicer brez njih.   

Iz vsega zapisanega lahko povzamemo, da prevzemi niso neodvisna spremenljivka, ampak 
so, vsaj v razvitih tržnih gospodarstvih, pogojeni z makroekonomskimi gibanji.  
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Ključne besede: pojem prevzema, združitve, pripojitve, spojitve, prijazni in sovražni 
prevzemi, oblike prevzemov, motivi prevzema, vrste prevzema, managerski odkup, ciljno 
podjetje.  
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SUMMARY 

The acquisition of Companies has already become a part of Slovenian everyday life. These 
activities are being practised increasingly by  Slovenian Companies during their 
preparations for facing foreign competition. In this manner, these Companies protect their 
own market position and gain easier access to foreign markets. In the future, the mergers 
and acquisitions will definitely be in the spolight of the Slovenian business environment. In 
addition, Slovenia has also become an interesing market for foreign Companies which 
want to enter it with the help of various acquisitions.  

In the first part of the following Diploma assignment, we briefly presented the history of 
acquisitions. We studied and briefly described five different acquisition periods. 

The second part continues with the theoretical presentation of the acquisitions. In this 
section we described all the terms which are mutually related or are often misused in 
relation to the term acquisition. To continue, we also presented various forms and types of 
acquisition. We defined the motives and reasons for the acquisition of various enterprises. 
In the range of this research an increase of the market share, attainment of the economy of 
scale, and the possibility of entering the new markets have turned out to be the most 
common motives for the acquisition. Considering the scale of integration in the production 
chain and the various activities of the associated Companies, the acquisitions are divided 
into four main groups. Thus, we recognise the horizontal, vertical, conglomerate and 
congeneric acquisitions. The following Diploma assignment includes a review of the 
acquisitions performed in Slovenia. This review reveals that the acquisitions were 
performed successfully mainly in the case of those Companies which were subjected to 
friendly acquisitions focused mainly on the increase of the market share, cost reduction and 
the opportunity to grow. In addition, we also included a list of Tenders for Buyouts from 
2007, for this was the year when the market flourished. The acquisitions in Slovenia differ 
from those in foreign countries and we therefore  decided to define some of the 
specificities of the Slovenian acquisitions, where the Managers play a much more 
important role than Managers elsewhere. Naturally, the acquisition affects all interest 
groups in the Company which are all involved in this process. However, these groups are 
not alone; shareholders, managers, employees, owners, consumers, the society and the 
State are also affected by it. This part presents the effects of various acquisitions on the 
individual interest groups. 

The third part describes the Management Buyout (MBO). The MBO is a form of 
acquisition where a Company's group of Managers acquires a large part of the Company 
from the shareholders. The decision as to whether to buy a certain Company or not is based 
on various criteria. Management Buyouts have many advantages, for the Managers know 
the needs of the Company and are thus the best possible buyers. Therefore, they are also 
included in this Diploma assignment. In addition, the Management Buyouts are important 
on the global scale as well. In foreign countries this process is a common occurrence. 
However, in Slovenia it has become popular only in  recent years. One of the most 
common motives for the Management Buyout is the desire to implement the process of 
privatisation.   
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The final part of the assignment presents the acquisition of the Merkur Company Ltd. We 
presented the Company, described its straetgic goals and plans, and presented the process 
of the Management Buyout.  

The acquisition is one of the methods for the Company to face and adapt to the changes. 
Although the Slovenian Companies lack experience, the acquisitions help the structure of 
our economy to change much faster than it otherwise would.  

To conclude, the acquisitions are not an independent variable, but are, at least in the 
developed market economies, conditional upon the macroeconomic trends.   

Keywords: acquisition, integration, merger, friendly and hostile acquisitions, forms of 
acquisition, motives for acquisition, types of acquisition, Management Buyout, target 
company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

8. SEZNAM LITERATURE  
 

1. Babič, K. 2003. Managerski odkupi v slovenskih razmerah. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Ekonomska fakulteta  

 
2. Bertoncelj, Andrej. 2008. Prevzemi in združitve: model uravnoteženega 

upravljanja ključnih dejavnikov uspeha. Koper: Univerza na primorskem. Str. 15-
20. 

 
3. Bešter, Janez, 1995. Teoretična analiza prevzemov podjetij. Magistrsko delo. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Str. 15, 23. 
 
4. Bešter, Janez. 1996. Prevzemi podjetij in njihovi učinki na delničarje, managerje, 

zaposlene, upnike in državo. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Str. 30-33, 36, 81-82. 
 

5. Bešter, Janez, 2000. Prevzemi podjetij in njihovi motivi – empirična analiza na 
primeru Slovenije. Doktorska disertacija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Str. 28-
30. 

 
6. Bešter, Janez. 2004. Poprevzemne integracije. Bančni vestnik, Ljubljana. Str. 8-13. 

 
7. Brigham, E. F. in Daves P. R. 2004. Intermediate Financial Management. 

 
8. Bower, Joseph L. 2001. Not All M&As are Alike – And That Matters. Harvard 

Business Review, Boston: Harvard Business School Publishing. Str. 94 –101. 
 

9. Čelar, Tadeja. (30. oktober, 2000). Prevzemi: ekonomski motiv ali prestiž? 
Finance. Najdeno 9. aprila 2009 na spletnem naslovu http://www.finance.si/383. 

 
10. Čerin, Aleš. 2000. Praktične izkušnje pri združitvah, prevzemih in kapitalskih 

povezavah. Zbornik Združitve in prevzemi gospodarskih družb. Ljubljana: Društvo 
ekonomistov. Str. 67–70. 

 
11. Davidson, M. Kenneth. 1985. Megamergers: Corporate America's Billion - Dollar 

Takeovers. Cambridge – Massachusetts: Ballinger Publishing Company. Str. 193. 
 

12. Delnice Merkurja danes iz borze. Večer. Najdeno 5. marca 2009 na spletnem 
naslovu 
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2008030705302096.  

 
13. Gaughan, A. Patrick. 1999. Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings 

(Second Edition). New York: John Wiley and Sons. Str. 116, 636. 
 
14. Gaughan, Patrick A.. 2004. Mergers and Acquisitions: An overview. Fairleigh 

Dickinson University. Najdeno 18. decembra 2008 na spletnem naslovu 
http://www.media.willey.com/product_data/excerpt/79/0471414379.pdf. Str. 4, 11. 

 



 63 

15. Habeck M. Max, Kroger Fritz, Tram R. Michael. 2000. Čas združitev. Ljubljana: 
DZS. Str. 168. 

 
16. Irgl W. januar 2002. Management Buy-out: das erfolgreiche Modell für 

Unternehmensnachfolge und Wachstum. Najdeno 3. marca 2009 na spletnem 
naslovu http://www.corpfin.at/Dateien/NewsJan02.pdf. 

 
17. Kocbek, Marjan. 1997. Zakon o prevzemih s komentarjem. (Avtorji komentarja: 

Marjan Kocbek, Nina Plavšak, Peter Premk). Ljubljana: Gospodarski vestnik 
 

18. Konsolidirano letno poročilo Skupine Merkur in letno poročilo družbe Merkur, d. d. 
za leto 2007. Najdeno 23. marca na spletnem naslovu 
http://www.merkur.eu/slo/investitorji0/podatki_o_poslovanju/letna_in_medletna_p
orocila/index.html. 

 
19. Konsolidirano računovodsko poročilo Skupine Merkur za poslovno leto 2006. 

Najdeno 23. marca na spletnem naslovu 
http://www.merkur.eu/slo/investitorji0/podatki_o_poslovanju/letna_in_medletna_p
orocila/index.html.  

 
20. Kovač, Bogomir. 2000. Protislovja poslovnih prevzemov in združevanja in primer 

združitve v slovenski trgovini. Zbornik Združitve in prevzemi gospodarskih družb. 
Ljubljana: Društvo ekonomistov. Str. 72 

 
21. Križnik B. in Tekavec V. (4. oktober, 2007). Vodilni že polovični lastnik Merkurja. 

Delo.si. Najdeno 5. marca na spletnem naslovu http://www.delo.si/clanek/48384.  
 
22. Lahovnik, Matej. 1998. Proučevanje strategije priključitve podjetja. Magistrsko 

delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Str. 15, 16. 
 

23. Lahovnik, Matej. 1999. Prikaz razlogov za priključitev podjetja doma in v svetu ter 
tuje izkušnje in rezultati tega procesa. Združenje manager marec: 15-30. 

 
24. Lahovnik, Matej. 2003. Uspešnost prevzemov podjetij doma in v svetu. Ljubljana: 

Manager, združenje managerjev Slovenije. Str. 5-20. 
 

25. Letno poročilo družbe Merkur d. d. in konsolidirano letno poročilo Skupine 
Merkur za leta od 2001-2007. Najdeno 5. januarja 2009 na spletnem naslovu 
http://www.merkur.eu/slo/investitorji0/podatki_o_poslovanju/letna_in_medletna_p
orocila/index.html. 

 
26. Malus, B. 2004. Teoretični vidiki managerskih odkupov podjetij. [magistersko 

delo]. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 
 

27. Management Buyout Demystified. (21. marec, 2007). The Business Development 
Bank of Canada. Najdeno 2. decembra 2008 na spletnem naslov 
http://www.bdc.ca/en/my_project/Projetcs/articles/acquisition_mbo.htm. 

 



 64 

28. McCahery Joseph A., Renneboog Luc. 2003. The economics of the Proposed 
European Takeover Directive. (CEPS Research Report). Najdeno 12. decembra 
2008 na spletnem naslovu http://www.oecd.org/dataoecd/46/53/2506091.pdf. Str. 
35, 113. 
 

29. Merkur po 100-odstotnem lastništvu konzorcija z borze. (17. januar, 2008). 
Najdeno 8. aprila 2009 na spletnem naslovu  
http://www.racunovodja.com/STA/Novica.aspx?id=107978.  

 
30. Miklič, Borut. 2000a. Prevzemi in kdo ima od njih koristi. Ljubljana: Kapital. Str. 

34-36. 
 

31. Miklič, Borut. 2000b. Gre v Sloveniji res za sovražne prevzeme? Ljubljana: 
Kapital. Str. 24-25. 

 
 

32. Nash A.. 2005. The MBO Guide for Management Teams: Real Life Lessons from 
the front. B.k.: Harriman House Limited. Str. 4. 

 
33. Novak, Sašo. 2003. Vloga organizacijske kulture v procesih združevanja in 

prevzemov podjetij. Magistersko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Str. 10. 
 

34. Obvestilo o izdaji Odločbe o uspešnosti prevzemne ponudbe. Najdeno 5. marca 
2009 na spletnem naslovu  
http://www.merkur.eu/slo/novinarsko_sredisce0/novice3/index.html. 

     
35. Odar, Marjan. 2000. Problematika prevzemov gospodarskih družb ter 

računovodski problemi in rešitve pri združitvah in prevzemih. Revizor 1. Str. 22-
53. 

 
36. Peklar, Leonardo F.. (8. junij, 2007). Sedem največjih napak pri managerskih 

odkupih. Ljubljana: Manager, združenje managerjev Slovenije. Najdeno 2. 
februarja 2009 na spletnem naslovu 
www.socius.si/media/uploads/file/article_4716.pdf. 

 
37. Petrič, T. 2002. Managerski odkupi v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta. 
 

38. Petrovič, B. 2007. Managerski odkup podjetja. Diplomsko delo. Maribor: 
Ekonomsko poslovna fakulteta. 

 
39. Pinches, E. George. 1992. Essentials of Financial Management. New York: Harper 

Collins. Str. 722. 
 

40. Polanič, Matjaž (29. december, 2008). Namesto varčevanja vse več družb kupuje 
lastne delnice: Merkur, Intereuropa, Avtotehna, Istrabenz, Gorenje, Perutnina Ptuj, 
Abanka Vipa.... Najdeno 22. marca na spletnem naslovu 
http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042232658. 



 65 

 
41. Polanič, M. (18. december, 2007). Predsednik uprave Bine Kordež iztiska manj kot 

tisoč malih delničarjev Merkurja. Najedeno 5. marca 2009 na spletnem naslovu 
http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik//287944/. 

 
42. Polanič, M., Cirman P. (4. oktober 2007). Kordež zavladal Merkurju z rekordnim 

menedžerskim posojilom. Najdeno 2. februarja 2009 na spletnem naslovu 
http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik//272720/. 

 
43. Prevzemna namera, ki zagotavlja nadaljnjo rast Skupine Merkur. (3. oktober, 

2007). Najdeno 20. decembra 2008 na spletnem naslovu Skupine Merkur. 
 

44.  Prevzemna namera, ki zagotavlja nadaljnjo rast Skupine Merkur. (september 
2008). Najdeno 20. januarja 2009 na spletnem naslovu Skupine Merkur. 

 
45. Prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe Merkur, d. d. (30. oktober 

2007). Najdeno 15. aprila 2009 na spletnem naslovu 
https://partner.merkur.si/fileadmin/partner.merkur.si/Prevzemna_ponudba_in_pros
pekt_MER.pdf. 

 
46. Prodan, Igor. (8. december, 2008). Poslovno okolje-predavanja.  

 
47. Reed, Foster S. in Lajoux, Reed A. 1998. The Art of  M&A:  A Merger 

Acquisition Buyout Guide. New York: McGraw-Hill Professional. Str. 305.  
 
48. Repovž, Leon. 1996. Motivi, strategije in financiranje prevzemov podjetij. Revizor. 

Str. 30-34. 
 

49. Ross, Stephen A. 1993. Corporate Finance. Boston: Irwin. Str. 829. 
 

50. Slorach, S. 2004. Corporate Finance, Mergers and Acquisitions. New York: Oxford 
University Press. Str. 135-136. 

 
51. Sudarsanam, P. Sudi. 1995: The Essence of Mergers and Acquisitions. London: 

Prentice Hall. Str. 221. 
 

52. Tajnikar, Maks. 2000. Pripojitve, spojitve in prevzemi. Zbornik Združitve in 
prevzemi gospodarskih družb. Ljubljana: Društvo ekonomistov. Str. 25, 27, 36. 

 
53. Tekavc, Janez in Janko, Pučnik. 2002. Prevzemi podjetij in varovanje konkurence.                                                                         

Tržič: Učila International. Str. 42, 46-52, 86. 
 

54. Tekavc, V. (14. oktober, 2007). »Zakaj nas ni zraven!« Delo.si. Najdeno 10. aprila 
2009 na spletnem naslovu http://www.delo.si/clanek/48882. 

 
55. The history of Mergers and Acquisitions. 2009. Najdeno 4. marca 2009 na 

spletnem naslovu www.som.hw.ac.uk/somjdb/malectures/Lecture%207.doc.  
 
 



 66 

56. Toplak, D. (8. oktober, 2007). Postal bo tretji najbogatejši Slovenec. Večer. 
Najdeno 4. marca na spletnem naslovu 
http://www.preberi.si/content/view/273879/9/.  

 
57. Tračar, Vesna. 1999. Financiranje prevzema podjetja. Bančni vestnik 11. Str. 8-14. 

 
58. Turk, Dunja. (15. november, 2002). Prevzem podjetja pomeni izmenjavo znanj in 

izkušenj. Finance. Ljubljana. Str. 18. 
 

59. V prihodnjih letih vse več managerskih odkupov. (25. december, 2006). Finance. 
Najdeno 2. aprila 2009 na spletnem naslovu http://www.finance.si/171352.  

 
60. Vizija in načrti strateškega razvoja Skupine Merkur 2007-2012. 2007. Najdeno 23. 

februarja na spletnem naslovu  
http://www.merkur.eu/slo/novinarsko_sredisce0/pomembni_dokumenti/index.html. 

 
61. Walters, Stephen J. Kasabuski. 1993: Enterprise, Government, and the Public. 

New  York: McGraw – Hill. Str. 218. 
 

62. Weston, John Fred. 2001. Takeovers, restucturing, and corporate governance. 
Upper Saaddle River. NJ: Prentice Hall. Str. 214. 

 
63. Wright, M., et. Al. (junij 2006). Management Buy-out Research  1996-2006, Past 

Achievements, Future Challenges. Centre for Management Buy-out Research 
(CMBOR). 

 
64. Zorko, N. (29. marec, 2007). MBO na pohodu. Finance. Najdeno 15. januarja 2009 

na spletnem naslovu http://www.finance.si/178495/MBO_na_pohodu. 
 

65. Zupančič, Aleš. 2001. Kultura podjetja pri prevzemih in združitvah. Diplomska 
naloga. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Str. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

SLOVARČEK TUJIH BESED 
 
Acquisition - prevzem 
 
Hostile takeover - sovražne priključitve oz. prevzemi 
 
LBO (leveraged buyout) - odkup podjetja z zadolžitvijo 
 
MBO (Management Buy-out) - managerski odkup 
 
Merger - združitev 
 
New issues -  prevzem prek izdaje novih delnic 
 
Power traders - trgovci z močjo 
 
Purchase of own shares - prevzem z nakupom lastnih delnic 
 
Takeover - prevzem    
 
Takeover bid -  prevzem z odkupom delnic 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


