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UVOD 
 
Kapitalsko povezovanje1 je eno izmed temeljnih značilnosti razvitih tržnih gospodarstev. V 
preteklosti je bilo predvsem pojav ameriškega ter angleškega poslovnega sveta, danes pa 
postaja ta pojav vse pomembnejši tudi v kontinentalni Evropi. Za japonska podjetja so že 
tradicionalno značilne kombinacije velikih podjetij in bank (keiretsu), ki temeljijo na 
vzajemnem delničarstvu in vzajemnih poslovnih pogodbah, manj pa so značilna kapitalska 
povezovanja podjetij, še posebno z namenom rasti, razen takrat, ko japonska podjetja 
kupujejo ameriška. V preteklosti so kapitalska povezovanja z zamikom sledila obdobjem 
pospešene gospodarske rasti. Različni dejavniki, kot so vse večja globalizacija, pospešena 
deregulacija poslovanja, liberalizacija kapitalskih trgov ter razvoj novih finančnih 
instrumentov napovedujejo tudi v prihodnje nihanja v njihovi intenzivnosti.  
 
V Sloveniji smo lahko šele v zadnjih letih opazili večje število povezav, kar je pogojeno tudi s 
približevanjem Slovenije Evropski uniji in bojaznijo pred prevzemi s strani tujih vlagateljev. 
Nova ekonomska ureditev, ki temelji na tržnem gospodarstvu in zasebni lastnini v Sloveniji, 
je omogočila, da imajo v večini podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala, notranji lastniki 
večinski delež, vendar je lastništvo razpršeno še med družinske člane in upokojence. Zunanji 
lastniki so večinoma investicijske družbe in (para) državna sklada2. Podjetij v večinski 
zunanji lasti je bilo marca 1998 23,3 odstotkov, medtem ko je bilo podjetij v večinski notranji 
lasti kar 76,7 odstotkov (Lahovnik, 1999, str. 119). V tem trenutku je eden izmed največjih 
problemov slovenskih podjetij ravno razpršena lastniška struktura.  
 
Ena izmed možnosti koncentracije razpršene lastnine je managerski odkup (MBO) – različica 
odkupa podjetja prek zadolžitve (LBO). V obravnavanem delu bom s pomočjo hipotetičnega 
odkupa PS Mercator predstavila kakšne so možnosti za izvedbo managerskega odkupa v 
Sloveniji. 
 
V prvem poglavju bom predstavila razvoj odkupov z zadolžitvijo in njihov pomen za 
ameriško gospodarstvo v osemdesetih in devetdesetih letih skozi obdobja LBO-jev. Drugo 
poglavje je namenjeno managerskim odkupom v Evropi in Sloveniji, ki so se začeli relativno 
pozno v primerjavi z Ameriko in Anglijo. Zakonska podlaga za prevzemanje in združevanje 
podjetij je obdelana v četrtem poglavju. Peto in šesto poglavje sta namenjeni največjemu 
prevzemu z zadolžitvijo v zgodovini RJR Nabiscu in hipotetičnemu primeru managerskega 
odkupa PS Mercator. 

                                                 
1 Kapitalske povezave so kapitalske, lastninske in statusne spremembe sodelujočih podjetij z namenom 
uresničevanja strateških ciljev. Kapitalske povezave delimo na združitve, prevzeme in skupne naložbe. 
2 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja (KAD) in Slovenska odškodninska družba 
(SOD). 
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1 ODKUP PREK ZADOLŽITVE 
 
Prevzemi podjetij so že v devetnajstem stoletju postajali pomemben del angloameriške 
poslovne tradicije. Najbolj razširjena predstava prevzeme enači s pridobitvijo obvladujočega 
lastniškega deleža v obstoječi pravni osebi. Vendar pojem prevzema podjetja obsega različne 
pojavne oblike pridobitve nadzora nad določenim podjetjem: bodisi z nakupom delnic, 
fizičnega premoženja ciljnega podjetja, z združitvijo, tekmovanjem za pridobitev pooblastil 
delničarjev za glasovanje na skupščini delničarjev bodisi z odkupom podjetja z zadolžitvijo 
(LBO). Slednji predstavlja tudi eno izmed možnosti (poleg iskanja belega viteza, oblikovanja 
zlatih padal, priprave strupenih tabletk, strupenih opcij3) obrambne aktivnosti, ki jo podjetje 
izvaja že kot odgovor na poskus nezaželjenega prevzema. 
 
Odkup podjetja prek zadolžitve (angl. leveraged buy-out, LBO4) je oblika prevzema, kjer 
kupec uporabi dolg za financiranje nakupa izbranega podjetja, pri čemer imam v mislih odprte 
delniške družbe. Največkrat izvede LBO manjša skupina vlagateljev (načeloma so to 
investitorji v visoko tvegane naložbe - angl. venture capitalists), ki prevzame celoten kapital 
in ga umakne z organiziranega trga (Brigham, 1999, str. 501). Pogosto ustanovi novo 
podjetje, z namenom, da olajša nakup podjetja (Machiraju, 2002, str. 1). Različica odkupa z 
zadolžitvijo je managerski odkup (angl. management buy-out, MBO), pri katerem je postopek 
enak, le da se za nakup podjetja oziroma njen del odloči skupina managerjev podjetja ali pa en 
sam. Izraz LBO se uporablja bolj splošno in poudarja predvsem način financiranja prevzema z 
zelo visokim povečanjem zadolžitve oziroma finančnega vzvoda5 (Bešter, 1996, str. 38). 
Delež dolga je včasih celo presegal 90 odstotkov. Običajno se za zavarovanje najetih kreditov 
uporabi premoženje ciljnega podjetja (lahko tudi osebno premoženje investitorja), dolg pa se 
poplača iz prihodkov tega podjetja (Bešter, 1996, str. 27) ter s prodajo dela premoženja 
(Weston, 2001, str. 465). 
 
V nadaljevanju bom na kratko opisala kakšen je bil v preteklosti obseg transakcij, povprečno 
plačana premija in multiplikator dobička za prevzeme z zadolžitvijo glede na vse oblike 
prevzemov. 
 
 
 
 

                                                 
3 Več o tem Bešter (1996). 
4 LBO-jev ne smemo mešati z izplačili z zadolžitvijo (angl. leveraged cash out - LCO). Izplačila z zadolžitvijo so 
posebna oblika prestrukturiranja kapitalske strukture podjetja, v kateri zunanji delničarji prejmejo visoke 
enkratne dividende v denarju, notranji delničarji pa dobijo dividende izplačane v obliki novih delnic. Denarno 
izplačilo dividend je v pretežni meri financirano z novo najetimi krediti, kar pomeni, da se zelo poveča finančni 
vzvod in hkrati se poveča tudi sorazmerni delež delnic v lasti managementa. 
5 Finančni vzvod pomeni delež, ki ga v strukturi kapitala predstavljajo prednostne delnice in dolgoročni dolg 
podjetja oziroma razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom podjetja (Downes, 1991, str. 229). 
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SLIKA 1: Obseg transakcij pri prevzemih in odkupih z zadolžitvijo (v mia dolarjev) 
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Vir: Weston, 2001, str. 456. 
 
Iz Slike 1 lahko razberemo, da so se prevzemi podjetij in odkupi podjetij z zadolžitvijo gibali 
podobno, vendar je vrednost transakcij pri prevzemih z zadolžitvijo načeloma presegala 
vrednost transakcij prevzemov od deset so dvajset krat. Vrednost prevzemov je naraščala 
dokaj enakomerno, medtem ko je bila rast LBO-jev neenakomerna. Leta 1984 je vrednost 
LBO-jev v primerjavi s predhodnim letom narasla kar za 315 odstotkov. Po letu 1989 je 
vrednost prevzemov upadla za 36 odstotkov, vrednost LBO-jev pa kar za 77 odstotkov. 
Občutnejši porast pri prevzemih zaznamo v letu 1998, pri prevzemih z zadolžitvijo pa 
naslednje leto. Delež vrednosti LBO-jev v vrednosti vseh prevzemov je bil najvišji med 
letoma 1984 in 1989, ko je znašal od 15 do približno 20 odstotkov, v naslednji letih pa se je 
postopoma nižal. Leta 1998 je delež prevzemov z zadolžitvijo znašal le tri odstotke, leta 1994 
pa odstotno točko več. 
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SLIKA 2: Povprečna premija pri prevzemih in LBO 
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Vir: Weston, 2001, str. 465. 
Povprečno plačana premija6 je bila, kot je razvidno iz Slike 2 pri prevzemih v vseh treh 
obdobjih približno enaka in je znašala med 30 in 32 odstotki nad tržno ceno delnice. 
Zanimivo je, da so bile najvišje plačane premije pri prevzemih v obdobju 1990-1992, pri 
prevzemih z zadolžitvijo pa so bile ravno takrat najnižje, in sicer 20 odstotkov, v ostalih dveh 
obdobjih pa približno 25 odstotkov. 
 

SLIKA 3: Multiplikator dobička za S&P 500 in LBO 

Vir: Weston, 2001, str. 466. 
 
Najbolj znan in najbolj uporabljen kazalnik tržne vrednosti je multiplikator dobička, ki kaže 
razmerje med tržno ceno delnice in dobičkom na delnico. Pove nam koliko so investitorji 
pripravljeni plačati za denarno enoto izkazanega dobička in kakšna so pričakovanja 
investitorjev glede prihodnjega poslovanja podjetja. Povprečni multiplikator dobička je za 

                                                 
6 Premija pomeni razliko med tržno ceno delnic določen čas pred LBO-jem in dejansko ceno delnic, po kateri se 
delnice odkupijo. 
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500 največjih podjetij na lestvici S&P iz obdobja v obdobje naraščal. Iz 15,3 je narasel na 
21,4. Pri prevzemih z zadolžitvijo je občutno padel v obdobju 1990-1992, ko je znašal 12,3, v 
ostalih dveh obdobjih pa je bil 17,8 in 18,8. Očitno so bili investitorji pripravljeni manj plačati 
za enoto izkazanega dobička visoko zadolženega podjetja kot pa za 500 najboljših podjetij, 
kar je tudi razumljivo, saj so bila ta podjetja dosti manj tvegana. Večje kot so možnosti 
podjetja za dobičkonosno rast, višje bo razmerje med ceno delnice in dobičkom na delnico, 
saj ni pomemben samo dobiček, ki ga lahko podjetje ustvari v tekočem letu, temveč tudi 
dobiček, ki ga bo ustvarilo v vseh prihodnjih letih. 
 
V obravnavanem delu se bom osredotočila na odkup odprte delniške družbe, saj zanjo veljajo 
preprosta pravila za prenos delnic in s tem njene lastniške strukture. Prevzemno podjetje 
(investitor) ob nakupu podjetja družbo najprej preoblikuje v zaprto družbo, saj načrtuje, da bo 
vodilo prevzeto podjetje le nekaj let, načeloma tri do pet, dokler ne poveča prodaje in 
dobička, ter ga bo nato ponovno ponudilo okrepljeno v odkup zunanjim delničarjem. Zaradi 
povišane donosnosti in uporabe finančnega vzvoda, ki služi kot davčni ščit, pričakuje visoke 
zaslužke (Sutton, 1998, str. 141). 

1.1 RAZLOGI ZA PREOBLIKOVANJE ODPRTE DELNIŠKE DRUŽBE V ZAPRTO 
 
Zakaj se investitorji sploh odločijo za preoblikovanje odprte delniške družbe v zaprto? Pri 
Beštru lahko beremo, da je glavni namen prevzem celotnega nadzora nad podjetjem. Z 
izrazitim zmanjšanjem števila delničarjev in z zelo visokimi stopnjami dodatne zadolžitve 
delnice teh podjetij praviloma ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje na organiziranem trgu 
(Bešter, 1996, str. 38). Brigham (1999, str. 501) deli prednosti zaprte delniške družbe v pet 
skupin in sicer na prihranke pri administrativnih stroških, povečanje stimulacije za managerje, 
povečanje fleksibilnosti odločitev, povečanje participacije delničarjev ter znižanje davkov 
zaradi uporabe finančnega vzvoda. 
 
Prihranki administrativnih stroškov (ang. administrative cost saving) 
 
Če podjetje ne kotira na borzi, prihrani na stroških, ki so povezani z registracijo vrednostnih 
papirjev, z izdajanjem letnih poročil ter s posredovanjem informacij delničarjem. Managerjem 
se pri zaprti delniški družbi ni potrebno sestajati z zunanjimi partnerji. 
 
Večje spodbude managerjem 
 
Povišanje nagrad managementu za opravljeno delo pomeni večjo verjetnost za uspešno 
poslovanje. Če je podjetje v večinski lasti managerjev, pomeni, da bodo managerji, ki so 
hkrati tudi lastniki, največ zaslužili iz lastnih naporov, kar ima za posledico povečanje njihove 
učinkovitosti. Če je podjetje zelo uspešno, lahko managerjevo premoženje naraste od deset do 
dvajsetkrat. Visok finančni vzvod navadno vodi podjetje v skrajnosti: v izredno visoke 
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dobičke (navzgor neomejene) oziroma v izgube (v višini vloženega kapitala), vendar je 
potencialni dobiček običajno veliko večji kot potencialna izguba. 
 
Večja fleksibilnost managerskih odločitev 
 
Zaradi spremenjenega časovnega horizonta, ki ga prinaša lastništvo, managerji preusmerijo 
svojo pozornost iz kratkoročnih na dolgoročne odločitve. Boljše uporabijo sredstva s katerimi 
razpolagajo, hkrati pa se bolj uspešno odzivajo na tržne priložnosti in s tem povečujejo 
vrednost delnice v prihodnosti. 
 
Večja participacija delničarjev 
 
V zaprti delniški družbi ima manjša skupina delničarjev v primerjavi s številnimi pasivnimi 
delničarji odprte delniške družbe bolj aktivno vlogo pri vodenju podjetja. Novi investitorji 
imajo večjo motivacijo za nadzor in  nagrajevanje dela managerjev ter zagotavljajo 
sofisticirano strokovno znanje.  
 
Povečan finančni vzvod 
 
Uporaba dolžniškega financiranja pri odkupu ima dve posledici. Prvič, davki podjetja se 
znižajo, saj predstavljajo obresti odbitno postavko od dobička iz poslovanja. To pomeni, da je 
več dobička namenjenega investitorjem. Zaradi povečanega dolga, se poveča tudi servisiranje 
dolgov, zato se mora ali povečati dobiček ali pa zmanjšati stroški, saj ima le tako podjetje 
zadosten denarni tok, da izpolni svoje obveznosti. V  podjetjih, ki imajo dosti likvidnih 
sredstev, ima management več možnosti za nesmotrno trošenje denarja, kot pa v podjetjih, ki 
imajo malo likvidnih sredstev. 
 
Ne smemo pozabiti, da imajo odprte delniške družbe tudi določene prednosti, recimo boljše 
pogoje za dostop do lastniškega kapitala, ki za mnoge prevlada nad prednostmi, ki jih prinaša 
zaprta delniška družba. Spomnimo se tudi, da večina podjetij, ki po odkupu z zadolžitvijo 
preneha kotirati, po nekaj letih ponovno ponudi delnice javnosti v odkup in se ponovno 
preoblikuje v odprto delniško družbo. V času, ko podjetje ne kotira, management 
prestrukturira podjetje - odproda nedonosne posle, zmanjša stroške ter racionalizira 
poslovanje.  
 

1.2 TRI GLAVNA OBDOBJA ODKUPOV Z ZADOLŽITVIJO 
 
Odkupi z zadolžitvijo imajo dolgo zgodovino, ki sega v petdeseta in šestdeseta leta dvajsetega 
stoletja, ko so bila tarče odkupov majhna in srednja podjetja. Celotna vrednost transakcij je 
bila zelo nizka (Machiraju, 2002, str. 1). LBO-ji so se razcveteli v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja v ZDA, ko so se vzpostavili finančni in ekonomski pogoji, ki so 



 
 

-7-

pospeševalno vplivali nanje. O razcvetu govorijo številke, ki kažejo, da so v tem obdobju 
znašale transakcije 65,7 milijard dolarjev, leta 1991 pa še samo 7 milijard. Leta 1999 so 
transakcije ponovno narasle na 62 milijard. Največji med odkupi z zadolžitvijo je bil odkup 
RJR Nabisca leta 1988, vreden 24,6 milijard dolarjev. Zgodovino LBO-jev delimo v tri 
obdobja: osemdeseta leta, zgodnja devetdeseta leta in obdobje po letu 1992 (Weston, 2001, 
str. 464). 
 
1.2.1 Prvo obdobje: zgodnja osemdeseta leta 
 
Ugodne razmere na trgih lastniškega kapitala, razpoložljivost kreditov ter popustljiva 
protimonopolna politika, ki je poskušala spodbuditi gospodarsko rast, so omogočili številne 
prevzeme ter LBO–je v tem obdobju. Za to desetletje je poleg njihove številčnosti in 
rekordnega obsega transakcij, značilen tudi pojav brezvestnih, nesramnih, izkoriščevalskih 
specialistov za prevzeme, ki so spoznali, da so deli določenih podjetij vredni več kot celota, 
zato so s svojimi aktivnostmi pospešili izločitev nedonosnih delov ter učinkovito 
prerazporejanje razpoložljivih proizvodnih dejavnikov (Bešter, 1996, str. 11). To obdobje sta 
zaznamovala Reaganova in Tacherjina administracija z laissez – fair politiko. 
 
Eden izmed glavnih dejavnikov porasta je bila hitra gospodarska rast med letoma 1982 in 
1990. Med pomembne dejavnike sodi tudi nepričakovana inflacija, ki je začela pospešeno 
rasti v poznih šestdesetih letih vse do leta 1982. Dolgotrajna visoka inflacija je imela številne 
posledice. Tobinov q koeficient, razmerje med tržno kapitalizacijo delnic podjetja in 
nadomestnimi stroški premoženja, ki ga predstavljajo te delnice, je hitro upadel. Iz 1,3 v letu 
1965 je padel na borih 0,52 v letu 1981, kar je pomenilo, da si lahko kupil podjetje za 
polovico manj, kot bi stala sama izgradnja nadomestnih kapacitet. To je nedvomno sprožilo 
nekatere prevzeme. Tobinov q koeficient se je začel ponovno višati z rastjo cen delnic leta 
1982 (Weston, 2001, str. 467). 
 
Visoka inflacija je omogočila, da so podjetja z refinanciranjem realizirala davčne prihranke, 
saj se obresti niso popravljale za inflacijo. Realna vrednost dolga je z rastjo inflacije torej 
padala, poleg tega pa so obresti odbitna postavka pri obdavčljivem dobičku. Podjetja z 
rastočim finančnim vzvodom so postajala vse bolj tarče zdravih in močnih podjetij7 (podjetje, 
ki je bolj zadolženo ima manj delniškega kapitala, zato je potrebno manj kapitala, da bi lahko 
podjetje prevzeli), zato so prešle v uporabo druge oblike dolžniškega financiranja kot recimo 
visoko tvegane obveznice. K razvoju finančnih trgov je v veliki meri prispeval zakon o 
deregulaciji finančnih institucij. 
 
 
                                                 
7 Dolg lahko hkrati predstavlja zaščito pred prevzemom. Podjetje, katerega zadolženost je daleč manjša od 
optimalne vrednosti, je lahko idealna tarča prevzema. Po prevzemu lahko novi lastnik podjetje optimalno 
zadolži, kar načeloma poveča njegovo vrednost, in ga nato z dobičkom proda. 



 
 

-8-

Vloga visoko tveganih obveznic (angl. junk bonds) 
 
Visoko tvegane obveznice imenovane tudi špekulativne8,, so zelo donosne, a z nizko oceno ali 
celo brez nje. Prispevale so k pretirani prevzemni dejavnosti, spodbudile so LBO-je ter 
vrtoglave velikosti finančnih vzvodov. V letih 1970-77 so visoko tvegane obveznice 
predstavljale v povprečju tri do štiri odstotke vsega zadolževanja z obveznicami. Do leta 1985 
je ta vrednost narasla na 14,4 odstotkov. Uporabljali so jih pri financiranju hitro rastočih 
podjetij in pri prevzemih. Celo najmočnejša podjetja so bila izpostavljena spremembam v 
lastništvu. 
 
Glenn Yago je proučil vsa podjetja, ki so med leti 1980-86 uporabljala visoko tvegane 
obveznice. Visoko tvegane obveznice so res olajšale prevzeme, saj so podjetjem omogočile, 
da so izkoristila vse svoje potenciale, vendar se je večina podjetij preveč zadolžila in ni bila 
sposobna servisirati dolgov. Kljub povečani prodaji, povišani zaposlenosti in ponovni javni 
ponudbi za nakup delnic, s katero naj bi povečali likvidnost za obstoječe delničarje, je večino 
podjetij propadlo. Raziskave so pokazale, da je kar 86 odstotkov proučevanih podjetij 
poskušalo s sekundarno izdajo delnic znižati finančni vzvod podjetja (Weston, 2001, str. 487). 
Odkup z zadolžitvijo zahteva zadosten finančni vzvod, da lahko maksimira dobičkonosnost 
kapitala (ROE), vendar ne prevelikega, saj onemogoča nadaljnjo rast podjetja.  
 
Tarče odkupov 
 
V osemdesetih letih so bile tipične tarče prevzemov podjetja predelovalne dejavnosti in pa 
podjetja nereguliranih gospodarskih dejavnosti z nizkimi finančnimi potrebami, saj sta bili 
zanju značilni stabilnost in napovedljivost bodočih denarnih tokov, kar je olajševalo 
odplačevanje dolga in obresti. Visoko tehnološka podjetja in hitro rastoča podjetja z velikimi 
finančnimi potrebami so bila manj primerna, ker so imela navadno manj sredstev, primernih 
za podlago finančnim vzvodom (angl. leverageble assets) in manjše razpoložljive denarne 
tokove. 
 
Lehn in Poulsen (Weston, 2001, str. 473) sta na primeru 108 LBO-jev v obdobju 1980-84 
ugotovila, da je bila večina prevzemov s finančnim vzvodom izvedena v eni izmed petih 
panog: v maloprodaji, v tekstilni, prehrambni in oblačilni dejavnosti ter proizvodnji 
ustekleničene pijače. Zanje je bila značilna (kakor je še danes) relativno nizka elastičnost 
povpraševanja. Zato so te panoge manj podvržene nihanjem v prodaji, poleg tega pa so vse to 
že zrele panoge z omejenimi možnostmi za rast.  

                                                 
8 Bonitetne agencije ocenjujejo izdajatelje vrednostnih papirjev in pa posamezne izdaje, ker investitorjem niso 
znane podrobnosti o poslovanju in uspešnosti posameznih podjetij. Naložbe delijo v dva razreda, in sicer v 
investicijski in špekulativni razred. V špekulatini razred spadajo naložbe, katerih varnost v prihodnosti ni 
zajamčena, bodisi so to naložbe slabe kvalitete z zelo visokim kreditnim tveganjem, bodisi izdajatelj obveznosti 
sploh ne izpolnjuje. 
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1.2.2 Popravljalno obdobje od 1991 do 1992 
 
V poznih osemdesetih letih je bilo kljub izboljšavam v poslovanju mnogo podjetij, v katerih 
je bil izveden LBO, v finančni stiski. Problem je predstavljala relativno previsoka plačana 
cena, ki je onemogočila normalno poslovanje in servisiranje dolgov. Številni skladi so posle 
opravljali z visoko tveganimi krediti, ki so zamenjali podrejena posojila9 in strip 
financiranje10. Pomembno vlogo so odigrale tudi komercialne banke. Poskušale so skrajšati 
zapadlost dolgov, zahtevale so pospešeno vračanje kreditov, zato podjetja niso bila več 
sposobna odplačevati zapadlih anuitet. Stopnja pokritosti obresti je bila manj kot ena. Prvo 
plačilo obresti se je izvršilo pogosto šele po odprodaji sredstev ali po občutnem zmanjšanju 
stroškov (Weston, 2001, str. 485-486). Začenjalo se je novo obdobje gospodarske recesije. 
 
Trg LBO-jev se je začel spreminjati. Allen (1996, str. 22) navaja, da so se investitorji začeli 
zavedati, da ni smiselno izpeljati prevzema za vsako ceno, zato so bile ponujene premije v 
tem obdobju občutno nižje. Lastniški kapital je ponovno pridobil na veljavi. Namesto da bi se 
podjetja financirala pretežno z dolžniškim kapitalom, so ponovno začela uporabljati 
lastniškega, saj je bilo praktično nemogoče odplačati tako visok dolg. Kljub izboljšavam v 
poslovanju so bila podjetja soočena s finančno stisko, ki je bila posledica previsoke 
zadolženosti. Z večanjem deleža dolga v strukturi kapitala se je večala zahtevana donosnost, 
ki je povečevala stroške poslovanja podjetja. Spremenili sta se zakonodaja in regulacija bank, 
ki sta močno prizadeli trg LBO-jev. Banke so se morale umakniti iz transakcij z visokimi 
finančnimi vzvodi. Recesija leta 1990 in 1991 je prekinila gospodarsko rast in LBO-ji so padli 
na vsega 7 milijard dolarjev, kar je predstavljalo borih 10,7 odstotkov vrednosti transakcij 
LBO iz leta 1989. 
 
1.2.3 LBO v obdobju od 1992 do 2000 
 
Po letu 1992  je gospodarstvo začelo hitro rasti, cene delnic so dosegle nove vrhunce, trg 
visoko donosnih obveznic se je povzpel v višave, povprečna vrednost LBO-jev je narasla na 
62 milijard dolarjev v letu 1999, kar je bilo devetkrat več kot leta 1991. To ugodno 
ekonomsko okolje je bil glavni dejavnik za ponovno oživitev LBO-jev. Sponzorji11 LBO-jev, 
specialisti zanje, investicijske in komercialne banke so razvili nove tehnike. LBO-ji so se 
hitro selili iz počasi rastočih panog v hitro rastoče tehnološke panoge. 
 
Po letu 1992 se je spremenila finančna struktura transakcij. Delež lastniškega kapitala je 
narasel na 20 do 30 odstotkov v celotni strukturi kapitala v primerjavi s pet do deset odstotkov 
                                                 
9 Gre za posojila, ki jih ponavadi prispevajo velike finančne družbe, zavarovalnice ali razni skladi. Načeloma so 
izplačani šele, ko so glavni posojilodajalci izplačani že v celoti. 
10 Strip financiranje ali mezzanine financiranje je financiranje s paketi različno tveganih dolžniških vrednostnih 
papirjev; na primer zamenljivih obveznic ali obveznic z nakupnim bonom. 
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v poznih osemdesetih letih. Delež pokritosti obresti je narasel. Količnik cena proti EBITDA12 
je padel na pet oziroma šest iz vrednosti devet. EBITDA proti obrestim in ostalim finančnim 
potrebam se je premaknila na standardnih dve. Vse to je bilo v nasprotju s posli v poznih 
osemdesetih, ko se je zahtevalo pokritje obresti in ostalih finančnih izdatkov takoj v prvih  
letih po odkupu (Weston, 2001, str. 489). 
 
V teku je bilo prestrukturiranje posrednikov. Investicijske banke so ponovno začele financirati 
odkupe. Bančne kredite je zamenjal kapital raznih sponzorjev, kjer so bili posli sklenjeni tako, 
da se je začela glavnica odplačevati šele deset leti po odkupu, kar je zmanjšalo zahteve po 
takojšnjem izboljšanju poslovanja oziroma po odprodaji sredstev. 

1.3 FAZE TIPIČNEGA ODKUPA Z ZADOLŽITVIJO 
 
Odkup z zadolžitvijo običajno poteka v štirih fazah. Prvo fazo tvorijo dejavnosti, namenjene 
zbiranju denarja, potrebnega za nakup in za vzpostavitev sistema za nagrajevanje managerjev. 
Običajno zbere investicijska skupina, ki jo vodi vrhnji management podjetja in/ali specialisti 
za odkupe, deset odstotkov potrebnih sredstev, kar predstavlja lastniško osnovo novega 
podjetja. Zunanji investitorji zberejo preostanek kapitala. Od 50 do 60 odstotkov potrebnih 
sredstev si podjetja pridobijo na različne načine: s posojili pri bankah, s sindiciranim 
posojilom od konzorcija bank, lahko si ga zagotovijo pri zavarovalnicah (ali drugih finančnih 
ustanovah, ki odkupijo obveznice). Možno je tudi delno partnerstvo z družbami za visoko 
tvegane naložbe in z družbami, specializiranimi za odkupe. Preostanek denarja dobijo z izdajo 
podrejenega dolga, s pomočjo zasebne ali javne ponudbe visoko tveganih komercialnih 
zapisov ali obveznic. Podrejeno posojilo se vedno nanaša na kombiniranje različno tveganih 
dolžniških vrednostnih papirjev (angl. mezzanine money), za katere je značilno izplačilo 
kuponov in dividend z novimi vrednostmi papirji (angl. pay in kind) (Weston, 2001, str. 470).  
 
V drugi fazi pokupijo sponzorji še preostale delnice zunanjih delničarjev in družbo 
preoblikujejo v zaprto družbo (delniško, lahko tudi družbo z omejeno odgovornostjo). Do 
nadzora v družbi lahko pridejo tudi tako, da pokupijo vse premoženje družbe. Za poplačilo 
dela dolga družba odproda del novo nastalega podjetja. 
 
V tretji fazi si podjetje z zmanjšanjem stroškov poslovanja in s spremembami v tržnih 
strategijah prizadeva povečati dobiček in čisti denarni tok. Navadno reorganizirajo 
proizvodno linijo, izboljšajo proizvode, povečajo storitve za kupce, v skrajni sili pa tudi 
odpustijo, vsaj začasno, delavce, zmanjšajo stroške za raziskave, dokler ne odplačajo dolgov. 

                                                                                                                                                         
11 Sponzorji so specializirani investicijski skladi, ki so se v Sloveniji začeli razvijati šele zadnja leta. V ZDA so v 
letih 1998-2001 v operacije LBO vložili več kot 120 milijard evrov.  
12 EBITDA (angl. earnings before interest, taxation, depreciation and amortization ) pomeni dobiček pred davki, 
obrestmi in amortizacijo; dobiček iz poslovanja plus amortizacija. 
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V četrti fazi začne zdravo, močno podjetje spet kotirati na borzi, z namenom, da zagotovi 
likvidnost za obstoječe delničarje. Proučevanje podjetij v prvih dveh obdobjih prevzemov z 
zadolžitvijo je pokazalo, da je 86 odstotkov podjetij s sekundarno začetno javno ponudbo 
(angl. SIPO13-secundary initial pubblic offering), odplačevalo dolgove Samo deset odstotkov 
izmed proučevanih podjetij je tako zbrana sredstva namenilo za svojo rast (Weston, 2001, str. 
471). 

1.4 VIRI PREMIJ 
 
Raziskave kažejo, da so premije pri odkupih z zadolževanjem znašale celo nad 40 odstotkov 
tržne cene, ki jo je delnica dosegala mesec oziroma dva pred izvedbo LBO. Kaj povzroča tako 
visoke premije? Raziskovalci ugotavljajo, da so to davčni prihranki, nagrade managerjem, 
prerazdelitev premoženja, asimetrične informacije in podcenjenost ter učinkovitost (Weston, 
2001, str. 479). 
 
Davčni prihranki 
 
Različni avtorji pripisujejo davčnim prihrankom različen pomen. Lowestein (Weston, 2001, 
str. 476) recimo pravi, da je večina premij delničarjem izplačanih ravno iz davčnih 
prihrankov. Jarrel ugotavlja, da obstaja visoka stopnja odvisnosti med višino premij in 
davčnimi prihranki v primerih LBO, kar kaže, da je vsaj del aktivnosti pogojen in motiviran z 
davčnimi motivi (Jarrel, 1988, str. 92). Zaradi dodatnega kredita podjetje dodatne obresti (do 
določene višine) kot upravičen strošek odšteje od davčne osnove in ustvari davčne prihranke 
(Bešter, 1996, str. 50). Večino premij dobijo stari delničarji. 
 
Nagrade managerjem  
 
Pri LBO in MBO so managerji lastniki večine delnic, kar pomeni, da so tudi nagrade za 
dosežene rezultate primerno večje. Določeni investicijski projekti zahtevajo od managerjev 
večji trud, zato zahtevajo sorazmerno večji del dobička.  
 
Ker so informacije o managerjevih sposobnostih predrage, so se managerji prisiljeni izkazovat 
že na kratek rok, zato se preveč ukvarjajo z branjenjem svojega položaja pred tistimi, ki se 
borijo za pooblastila, in pred zunanjimi delničarji, namesto da bi trud vložili v uspeh podjetja. 
Prisiljeni so sprejemati projekte, ki so manj dobičkonosni, vendar imajo večja izplačila, ki so 
vidna javnosti. Ob tem, da LBO ni samo način za izognitev zunanjemu nadzoru, se velja 
spomniti, da so managerji izpostavljeni še nadzoru velikih zunanjih investitorjev, ki so glavni 
delničarji podjetja. Ti investitorji imajo primerne sposobnosti in motiv za nadzorovanje 
managerjev, ki je bistveno večji kot v tipičnih odprtih delniških družbah z razpršenim 

                                                 
13 SIPO pomeni, da ponudijo investitorji, potem ko so podjetje preoblikovali v zaprto, delnice tega podjetja 
ponovno javnosti v odkup. 
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lastništvom, v katerih to vlogo opravljajo člani nadzornih svetov z minimalnim deležem ali 
celo brez njega v lastniškem kapitalu podjetja (Bešter, 1996, str. 63). LBO-ji pomenijo torej 
obvezo za managerje, da dosegajo zastavljene cilje. Razne opcije in bonusi, ki temeljijo na 
poslovni uspešnosti, predstavljajo učinkovit notranji sistem nadzora. 
 
Roden in Lewellen (1995) sta analizirala strukturo kapitala 107 LBO-jev, ki so nastali v 
obdobju od 1981 do 1990. Struktura kapitala je imela obliko obrnjene piramide. Na vrhu je bil 
nadrejeni zavarovani dolg (angl. senior secured debt) s strani bank, ki je predstavljal 60 
odstotkov vseh zbranih sredstev. Naslednje, s 25 odstotnim deležem, je bilo mezzanine 
financiranje, ki so ga sestavljali nezavarovani dolgoročni subordinirani krediti (visoko 
tvegane obveznice). Preostanek so bile prednostne delnice s štirimi odstotki, in navadni 
lastniški kapital približno sedem odstotkov. Na podlagi dobljenih rezultatov sta sklepala, da 
prihodnji denarni tok vpliva na strukturo kapitala.  
 
Muscarella in Vetsuypens (1990) sta ugotovila, da je imelo v zaprtih družbah kar 75 
odstotkov podjetij po dva sistema za nagrajevanje managerjev in da se je poslovanje po 
odkupu izboljšalo. Kar dve tretjini podjetij je reorganiziralo svoje poslovanje. Prodaja in 
zaposlovanje sta rasla hitreje kot v ostalih podjetjih panoge.  
 
Učinki prerazdelitve premoženja 
 
Kritiki prevzemov s finančnim vzvodom poudarjajo, da predstavlja plačilo premij samo 
prerazdelitev premoženja od imetnikov obveznic, prednostnih delnic, zaposlenih in vodstva k 
delničarjem. Narobe bi bilo sklepati o povečani učinkovitosti kar iz povečanja vrednosti 
kapitala, saj je za LBO nujno, da se poveča dolg. Del vrednosti se lahko kompenzira z 
zmanjšanjem neplačanih obveznic in prednostnih delnic. Raziskave ne dajo jasnega odgovora, 
kako je s spremembami vrednosti obveznic v obdobju napovedi LBO-ja. Lehn in Poulsen 
(1988) nista ugotovila nobenih zmanjšanj vrednosti obveznic niti prednostnih delnic, medtem 
ko sta izgubo ugotovila Travlos in Cornett (1993), čeprav je bila ta izguba minimalna in je 
zato ne upoštevamo kot prerazdelitev v korist starih delničarjev (Weston, 2001, str. 480). 
Bešter navaja, da je samo v posameznih primerih LBO, pri katerih je bilo povečanje 
zadolžitve podjetja izjemno veliko, v povprečju opaziti negativne posledice za stare upnike 
(Bešter, 1996, str. 93). 
 
Asimetrija informacij in podcenjenost  
 
Visoke premije prevzemnikom potrjujejo tezo, da imajo managerji oziroma prevzemniki več 
informacij o vrednosti podjetja kot pa delničarji. Po tej teoriji pomeni ponudba za odkup 
signal trgu, da bodo bodoči prihodki višji od pričakovanih, ali pa da je podjetje manj tvegano, 
kot ga zaznava javnost. Različica te teorije pravi, da prevzemniki verjamejo, da je novo 
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podjetje vredno več kot zanj znaša kupnina, ter da sedanji delničarji dobijo manj, kot bi 
dobili, če bi bili primerno informirani.  
 
Učinkovitost 
 
Odločanje je lahko bolj učinkovito v zaprti družbi, saj v tej velikih projektov ni potrebno 
zagovarjati z natančnimi študijami in poročili upravi. Zato je podjetje bolj prilagodljivo in 
fleksibilno, kar je v današnjih časih odločilno z uspeh. Odprte družbe morajo  pogosto 
objavljati razne informacije in ključne podatke, ki so dostopne tudi konkurenci. 
 

2 ODKUPI PODJETIJ Z ZADOLŽITVIJO IN MANAGERSKI ODKUPI V EVROPI 
IN V SLOVENIJI 

 
Na konferenci, ki je bila leta 1999 v Milanu, so predstavili nekatere statistične podatke o 
naložbah in financiranju. Takrat je bilo samo v Evropski uniji izvedenih okrog 1.500 operacij 
LBO. Največ jih je bilo v Veliki Britaniji, in sicer 832, veliko jih je bilo tudi v Franciji (350) 
ter v Nemčiji (10) in Italiji (50) (Varanelli, 2001, str. 356).  
 
Na prvem mestu je bila Velika Britanija, kjer je tudi število managerskih prevzemov hitro 
naraščalo. Leta 1977 je bilo samo 20 prevzemov, leta 1981 približno 200. Do leta 1990 so 
narasli na 350, šest let kasneje pa jih je bilo že več kot 600. Managerski odkupi so bili v 
Veliki Britaniji najprej sredstvo, s katerim so si managerji zagotovili nadzor nad glasovanjem, 
šele kasneje so postali splošno sprejeti kot alternativa za lažje prestrukturiranje 
diverzificiranih podjetij. Danes je večina MBO-jev posledica diverzifikacije. Drugod po 
Evropi je bil ta pojav dokaj neenakomeren. Nekoliko bolj je porasel z oblikovanjem enotnega 
trga leta 1992 (Bešter, 1996, str. 15). Francija je doživela hitrejši porast šele konec 
osemdesetih let (Sutton, 1998, str. 140).  

SLIKA 4: Obseg LBO v Evropi, ki vključuje tudi MBO, v obdobju 1997-2001 (v mia EUR) 

Vir: Krašovec, 2002, str. 27.   
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V Sloveniji so se LBO/MBO-ji začeli pozno, saj pri nas nimamo razvitih sodobnih 
instrumentov in ustanov za podporo tovrstnim operacijam, predvsem pa ne potrebnega 
tveganega kapitala (Krašovec, 2002, str. 26). Kot smo videli, predstavlja lastniški kapital v 
operacijah LBO le 10 do 20 odstotkov vsega kapitala, banke in sponzorji zagotovijo od 50-60 
odstotkov kapitala, druge obveznosti pa predstavljajo 30 odstotkov. V Sloveniji so bolj 
pogosti managersko-delavski odkupi predvsem v majhnih in srednje velikih podjetjih, zlasti v 
storitveni dejavnosti, manj pa v proizvodnji (Petrovčič, 2002, str. 28). Umiki manjših podjetij 
za borzo nimajo večjih posledic, celo nanjo vplivajo ugodno, če so izvedeni pregledno. 
Veselinovič (Krašovec, 2002, str. 26) pravi, da se pri nas prevzemi večinoma izvajajo z 
gotovino. Če pa bi se opravljali z delnicami, kot je navada na razvitih trgih, bi to ugodno 
vplivalo na trg kapitala, ker ob tem praviloma nastaja novo večje podjetje in je v obtoku še 
več delnic, njihova likvidnost pa se poveča. Raziskave iz leta 1999 kažejo, da bi se večina 
slovenskih podjetij v primeru prevzema financiralo iz zadržanih dobičkov in z bančnimi 
krediti. Na trgu kapitala bi se financirala le maloštevilna podjetja. Po podatkih iz raziskave 
leta 1999 so v enajstih od 279 anketiranih podjetij MBO že izvedli, 45 podjetij pa ga je še 
nameravalo izvesti (Bešter, 1999, str. 94). 
 

SLIKA 5: Namere članov uprav anketiranih podjetij o izvedbi MBO v svojih podjetjih  

Ali nameravate izvesti MBO? 

ne
59%

ste že izvedli 
MBO
4%

da
16%

ne želite 
odgovoriti

21%

 
Vir: Bešter, 1999, str. 94. 

 
V Sloveniji je veliko pogostejši t.i. boj za pooblastila (angl. proxy fight) kot pa prevzem s 
pridobitvijo obvladujočega lastniškega deleža. Ker se pri tem pojavljajo člani uprave oziroma 
uprava organizira zbiranje pooblastil, lahko slednje pripelje do pojava, ki je za nas specifičen 
in bi ga lahko poimenovali neodplačani managerski prevzem (Plavšak, 1996, str. 11). Veliko 
bolje bi bilo, če bi ta uprava izvedla managerski odkup. Velik lastniški delež managerjev 
zagotavlja močan interes za dolgoročno preživetje podjetij, hkrati pa izognitev problemu, ki 
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nastane med delničarji in managementom14, ko sta funkciji vodenja in lastništva ločeni. 
Družba služi kot sredstvo za uresničevanje temeljnega interesa lastnikov – maksimiranja tržne 
vrednosti enote lastniškega kapitala podjetja, na primer delnice (Mramor, 2000, str. 4). Delo 
managerjev bi bilo lahko nagrajeno tudi z raznimi opcijami, vezanimi na ceno delnice, kar bi 
še dodatno spodbudilo uspešnost podjetja. 
 

2.1 DELNIŠKE OPCIJE IN DAVČNE UGODNOSTI 
 
Finančna participacija zaposlenih in managementa se v Evropi zadnje desetletje krepi. Najbolj 
je razvita v Veliki Britaniji in Franciji; slednja pozna celo obvezno finančno participacijo v 
vseh podjetjih z več kot 50 zaposlenimi. V zakonu ali v pogodbi socialnih partnerjev je 
pogosto urejeno tudi managersko opcijsko nagrajevanje oziroma mehanizem pravic do 
nakupa delnic lastnega podjetja glede na poslovno uspešnost. Značilno je predvsem, da se širi 
krog ljudi, vključenih v opcijsko nagrajevanje. Gre za naglo razvijajočo se in najbolj 
razširjeno obliko dolgoročne razvojne spodbude15. Nekateri strokovnjaki jo celo imenujejo 
nova mednarodna valuta (angl. new international currency) v nagrajevanju managementa in 
zaposlenih (Krašovec, 2002, str. 27). Opcije namreč spodbujajo krepitev konkurenčnosti s 
koristno povezavo interesov podjetja, zaposlenih, managementa in lastnikov.  
 
Managerski opcijski načrti so ena izmed shem delniškega nagrajevanja, navadno širše 
zastavljena kot za druge zaposlene, zato pa management nima možnosti gotovinske udeležbe 
na dobičku. Managementu se dodeli možnost nakupa delnic po sedanji ceni, vendar šele čez 
določeno število let (navadno pet ali celo več), kar ga seveda spodbuja k uspešnemu razvoju 
podjetja. To pomeni, da bo lahko opcijski upravičenec na primer čez pet let kupil delnico po 
stari ceni (iz dneva dodelitve opcije) ter s tem pridobil premoženjsko korist, ki bo sorazmerna 
s porastom cene delnice v času, ter seveda določen lastniški vpliv. Oblasti v ZDA in Evropi 
spodbujajo managerske opcijske načrte z davčnimi olajšavami. 
 

2.2 KAKŠNA PODJETJA SO PRIMERNA ZA MBO IN OBLIKE MBO 
 
Na to vprašanje je mogoče odgovarjati iz različnih zornih kotov. Glede na statusni položaj 
podjetja, bi lahko rekli, da so za MBO primerna samostojna podjetja pred stečajem, manj 
uspešne podružnice večjih korporacij, stranske dejavnosti iz katerih se družba umika ter 
podjetja, ki se lastninijo. Drugi vidik je recimo velikost podjetij. MBO-ji so bili predvsem 
uspešni v majhnih in srednje velikih podjetjih. Kot zadnji vidik bi lahko še navedla podjetja, 

                                                 
14 T.i. problem agentov. 
15 V analiziranih 4600 podjetjih držav EU leta 1999 je 24 odstotkov podjetij uporabljalo razne programe 
udeležbe na dobičku za zaposlene in management, v devetih odstotkih je bilo prisotno tudi notranje lastništvo 
zaposlenih, štirje odstotki primerov pa sta imela oba modela. Managerski opcijski programi so vključeni kot ena 
izmed shem finančne participacije. 
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ki so zanimiva za prevzemnike. S tega vidika so pomembne predvsem naslednje lastnosti: 
podjetje mora imeti ustrezen proizvodni program, ki se kaže v stabilnem denarnem toku in 
relativno dolgem življenjskem ciklu; imeti mora primerno kapitalsko strukturo, cena nakupa 
ne sme biti previsoka ter obstajati morajo možnosti za donosnost podjetja tudi v prihodnosti 
(Kavčič, 1994, str. 25). 
 
OBLIKE MBO 
Managerski odkupi se izvajajo v različnih oblikah. Razlikujejo se po tem, kdo odkup izvede: 
ali ga izvedejo managerji sami, zunanja skupina managerjev ali managerji in zaposleni skupaj 
(Kavčič,01994, str.22): 

− MBO – managerski odkup je oblika odkupa, ko managerji ciljnega podjetja odkupijo 
večino ali vse delnice podjetja. 

− MBI (angl. management buy in); je oblika odkupa, ko večino ali vse delnice podjetja 
odkupi neka zunanja skupina managerjev. 

− Managersko-delavski odkup je oblika odkupa, ko poleg managerjev pri odkupu 
podjetja sodelujejo še zaposleni v podjetju. 

 

3 ZAKONSKA PODLAGA ZA PREVZEME IN ZDRUŽEVANJE PODJETIJ 
 
Pravno podlago za prevzeme in združevanja podjetij v Sloveniji predstavljajo Zakon o 
gospodarskih družbah (ZGD), Zakon o prevzemih (Zpre) in Zakon o varstvu konkurence. 
 

3.1 ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 
 
Statusnemu preoblikovanju družb je v ZGD namenjeno deveto poglavje, kjer se navaja, da se 
družba lahko statusno preoblikuje z združitvijo, delitvijo, s prenosom premoženja in s 
spremembo pravnoorganizacijske oblike. V členih od 511 do 558 so določeni načini in 
postopki za statusna preoblikovanja, vendar nikjer ni govora o prevzemih. 
 
Za nas sta verjetno najbolj zanimivi poglavji, kjer ZGD obravnava nakup lastnih delnic in 
zmanjšanje osnovnega kapitala podjetja, saj je nakup lastnih delnic najbolj sporno področje 
pri managerskih odkupih, zmanjšanje osnovnega kapitala pa priljubljena tehnika, s katero 
navadno managerji pridejo do večinskega oziroma skoraj stoodstotnega deleža v podjetju, ne 
da bi odkupili vse delnice.  
 
Pridobivanje lastnih delnic in pravice iz njih ZGD (2002) obravnava v četrtem poglavju, v 
členih od 240 do 245. Družba sme pridobiti lastne delnice le: 

− če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo; 
− če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe; 
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− če delnice pridobi zato, da bi delničarjem zagotovila odpravnino po določbah tega 
zakona; 

− če je pridobitev neodplačna; 
− da pridobi delnice pri nakupni komisiji; 
− na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva; 
− na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega 

kapitala; 
− na podlagi pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic, ki velja 18 mesecev in 

določa najnižjo in najvišjo prodajno ceno kakor tudi delež teh delnic, katerih skupni 
nominalni znesek ne sme presegati deset odstotkov osnovnega kapitala. 

 
Skupni nominalni znesek delnic, pridobljenih za namene iz prve, druge, tretje in osme alinee, 
ne sme z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati vrednosti desetih 
odstotkov osnovnega kapitala. 
 
Zanimiv je še 241. člen, ki pravi, da je pravni posel, s katerim družba zagotovi predujem ali 
posojilo za pridobitev delnic, ničen. Kot opozarja slovenska doktrina, izhaja prepoved 
pridobivanja lastnih delnic iz načela, da delniška družba ne more postati sama svoj delničar 
(Varanelli, 2001, str. 356).  
 
V primeru managerskih odkupov pride management najlažje do večinskega deleža tako, da se 
na podlagi sklepa skupščine o umiku delnic zmanjša osnovni kapital, ter se tako izogne 
obvezni javni ponudbi za odkup delnic in visokim potrebam po sredstvih financiranja. 
 
Spremembe statuta in povečanje oziroma zmanjšanje osnovnega kapitala je obravnavano v 
členih od 306 do 358. Osnovni kapital se lahko zmanjša na tri načine: z rednim zmanjšanjem, 
s poenostavljenim zmanjšanjem ter z umikom delnic. Pri rednem zmanjšanju osnovnega 
kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. 
S statutom se lahko določi tudi višja kapitalska večina. Osnovni kapital se lahko zmanjša z 
zmanjšanjem nominalnega zneska delnic ali z združevanjem delnic, če se najnižji nominalni 
znesek za delnice ne more več zmanjšati. Zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno 
kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske 
rezerve, se lahko izvede tudi poenostavljeno (gre za poenostavljeno zmanjšanje osnovnega 
kapitala). Osnovni kapital se z umikom delnic zmanjša tako, da družba umakne delnice 
prisilno ali s pridobitvijo delnic s strani družbe. Osnovni kapital je zmanjšan za celotni 
nominalni znesek umaknjenih delnic z dnem vpisa sklepa v register ali z dnem umika delnic. 
Za umik delnic je potrebno dejanje družbe, ki razveljavi pravice delnic. 
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3.2 ZAKON O PREVZEMIH 
 
Cilj Zakona o prevzemih ni onemogočiti prevzeme, pač pa varstvo investitorjev na trgu 
vrednostnih papirjev in zaščita manjšinskih delničarjev pri prenosu kontrolnega deleža,  z 
nakupom delnic delniške družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Cilj zakona torej 
ni restriktivno urejanje področja prevzemov družb oziroma omejevanje spremembe bodisi 
lastnika družbe bodisi konkurence na trgu, tako da bi se varoval neučinkovit management, 
namesto da bi ta odstopil svoje mesto tistim, ki bodo bolj sposobni ustvarjati pozitivne učinke 
za delničarje, podjetje, upnike in okolje. 
 
Zakon o prevzemih ureja načine in pogoje za nakup vrednostnih papirjev določene družbe v 
primeru, ko želi prevzemnik pridobiti več kot 25 odstotkov glasovalnih pravic v tej družbi. 
Oseba, ki že ima sveženj delnic, ki ji zagotavlja 25 odstotkov glasovalnih pravic, sme 
nadaljnje nakupe opraviti le na podlagi javne ponudbe za odkup v skladu z ZPre. Pred 
ponudbo za odkup mora ponudnik o svoji nameri obvestiti Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, upravo izdajatelja vrednostnih papirjev, na katere se nanaša ponudba za odkup, ter 
organ, pristojen za varstvo konkurence (Bešter, 1997, str. 43). Javno ponudbo v skladu z ZPre 
sme opraviti tudi oseba, ki v času javne ponudbe za odkup še ni pridobila svežnja delnic, ki ji 
zagotavlja 25 odstotkov glasovalnih pravic.  
 
Obveznost do javne ponudbe  za odkup ne preneha, če po zaključku prve javne ponudbe za 
odkup prevzemnik še naprej pridobiva delnice. Javno ponudbo mora dati, ko po končani prvi 
ponudbi za odkup pridobi dodatnih pet odstotkov glasovalnih pravic, če želi še naprej 
pridobivati delnice. Obveznost ponovne javne ponudbe preneha, ko prevzemnik na podlagi 
javne ponudbe za odkup že pridobi sveženj 45 odstotkov glasovalnih pravic. 
 
V drugem členu ZPre (1997) piše, da se ta zakon uporablja za: 

− delnice, s katerimi se že trguje na organiziranem trgu, in delnice, v zvezi s katerimi je 
izdajatelj uspešno opravil postopek javne ponudbe ali pridobil dovoljenje za javno 
prodajo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev; 

− privatizacijske delnice javnih delniških družb, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev teh 
delnic na organiziran trg, ker je izdajatelj izvedel javno prodajo delnic ali pridobil 
soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev; 

− privatizacijske delnice večjih nejavnih delniških družb, ki imajo več kot 500 
delničarjev in osnovni kapital večji od milijarde tolarjev. 

 
Zakon o prevzemih ureja tudi nekatera vprašanja, povezana z zaščito manjšinskih delničarjev, 
ter tako dopolnjuje ureditev delniških družb v ZGD: 

− zbiranje pooblastil v dvanajstem poglavju, 
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− posebno revizijo in uveljavitev odškodninskih zahtevkov v petnajstem 
poglavju, 

− izključitev manjšinskih delničarjev v šestnajstem poglavju ter 
− posebne določbe za ponudbo za odkup vrednostnih papirjev, izdanih v 

postopkih lastninskega preoblikovanja v sedemnajstem poglavju. 
 
Temeljno načelo ZPre je torej enako obravnavanje delničarjev. Prevzemnik mora vsem 
delničarjem posamezne vrste vrednostnih papirjev ponuditi odkup pod enakimi pogoji. Nakup 
vrednostnih papirjev se lahko izvrši v denarju, v nadomestnih vrednostnih papirjih, s 
kombiniranim plačilom ali z alternativnim plačilom. 
 
Namen ZPre ni zaščita pred tujci in pred sovražnimi prevzemi, saj je pri slednjih upravi celo 
omejil možnost obrambe. Poglavitni namen je torej enako obravnavanje vseh delničarjev, 
povečevanje transparentnosti na trgu kapitala, zmanjševanje asimetričnosti informacij in 
možnost trgovanja na osnovi notranjih informacij ter v omejevanju managementa ciljnih 
podjetij v dejanjih, ki bi lahko škodovala njegovim delničarjem (Bešter, 1997, str. 61). 
 

3.3 ZAKON O VARSTVU KONKURENCE 
 
Zakon o varstvu konkurence prepoveduje vsa dejanja pravnih in fizičnih oseb, ki pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju z zakonom omejujejo konkurenco na trgu ali 
nasprotujejo dobrim poslovnim običajem nastopanja na trgu ali pomenijo nedovoljeno 
špekulacijo (Splošne določbe zakona, prvi in drugi člen). 
 
Zakon o varstvu konkurence v 12. členu določa, da so podjetja, ki se nameravajo združiti 
(nakup ali prodaja podjetja, združitev, povezanost obvladujočega in obvladanega podjetja itd.) 
dolžna o svojem namenu obvestiti Urad za varstvo konkurence, če bi nameravana združitev 
imela za posledico, da bi združena podjetja obvladovala več kot 50 odstotkov tržnega deleža 
določenega proizvoda ali storitve v Republiki Sloveniji. 
 
Urad za varstvo konkurence izda odločbo o prepovedi združitve, če ugotovi, da bi bila z 
združitvijo močno omejena konkurenca in bi obstajala nevarnost zlorabe prevladujočega 
položaja podjetja na trgu. Zadnja dva odstavka ne veljata za majhna in srednja podjetja, kar 
pomeni, da so združevanja dolžna prijaviti le velika podjetja16. 
 

                                                 
16 Družba se šteje za veliko, če izpolnjuje dva izmed naslednjih kriterijev: povprečno število zaposlenih je 
najmanj 250, letni prihodki niso manjši od 800 milijonov tolarjev in povprečna vrednost aktive na začetku in na 
koncu poslovnega leta dosega najmanj 400 milijonov tolarjev. Ne glede na ta merila, štejejo za velike družbe 
banke, zavarovalnice in povezane družbe, kot jih določa 460. člen ZGD. 
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4 PRIMER PREVZEMA Z ZADOLŽITVIJO: RJR NABISCO 
 
Prevzem RJR Nabisca leta 1989 velja za največjega v zgodovini prevzemov z zadolžitvijo. 
Skupina, specializirana za LBO-je, KKR (Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.) ga je odkupila za 
26,4 milijarde dolarjev. Večina zneska je bila financirana z visoko tveganimi obveznicami. 
Delničarji so dobili premije, ki so znašale približno 94 odstotkov nad tržno ceno. Razmerje 
med dolgom in kapitalom je znašalo 1651 odstotkov. Upniki so zaradi pretirane zadolženosti 
utrpeli izgubo v višini 1 milijarde dolarjev, kar je znašalo približno 20 odstotkov celotne 
vrednosti (za primerjavo naj navedem podatek, da v povprečju izgubijo imetniki obveznic pri 
odkupu z zadolžitvijo dva odstotka vrednosti 
(URL:http://www.arches.uga.edu/apoulsen/6.capstr.ppt). Moddy17 je zaradi izredno velikega 
tveganja stečaja degradiral Nabiscove obveznice, s tem pa je cena obveznic padla. S 
prevzemom so največ pridobili delničarji, management in partnerji KKR-ja, največ pa so 
izgubili ravno upniki in sam KKR. 
 

4.1 ZGODOVINA RJR NABISCA 
 
Podjetje RJR Nabisco je bilo ustanovljeno leta 1875 kot tobačno podjetje, bolj znano po 
znamkah cigaret Camel, Winston, Doral in Salem. Po številnih prevzemih so ustanovili 
odvisno družbo RJR Foods (1967) z znanimi blagovnimi znamkami prehrambenih izdelkov, 
kot so Oreo, Ritz in Chips Ahoy. Tobačna dejavnost je ustvarila polovico celotne prodaje in 
tri četrtine vseh prihodkov. 
 
RJR Nabisco je odkupil številna podjetja raznovrstnih dejavnosti, vendar je večino tudi 
prodal. Med prevzetimi podjetji so bile ladijske družbe, proizvajalci alkoholnih pijač ter 
podjetja energijske panoge. Do leta 1998 so nameravali razviti trg brezdimne cigarete ter 
posodobiti in zgraditi nove pekarne. 
 
20. oktobra 1988 je skupina managerjev prva dala ponudbo za odkup delnic  Nabisca. 
Ponujena cena je znašala 75 dolarjev za delnico, kar je bilo 34 odstotkov nad trenutno tržno 
ceno (55,875 dolarja). V podjetju so ustanovili posebno komisijo, ki so jo sestavljali 
predsedniki in podpredsedniki uprav različnih podjetij, nekateri že celo upokojeni, z 
minimalnim številom delnic Nabisca v svoji lasti (borih 0,012 odstotka), da bi proučila 
ponudbo. 
 
Čez štiri dni je svojo ponudbo za odkup posredovala še skupina KKR. Njihova ponudba je 
znašala 90 dolarjev za delnico. Sledila je ponudba podjetja First Boston in  Little & Co. 
Veliko zanimanje za odkup Nabisca je izhajalo iz poslovnih značilnosti podjetja. Za Nabisco 

                                                 
17 Bonitetna agencija, ki ocenjuje izdajatelje vrednostnih papirjev in tudi posamezne izdaje.  
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je bila značilna zmerna stopnja rasti, potrebni so bili minimalni kapitalski izdatki in 
zadolženost je bila relativno nizka. Podjetje je bilo po mnenju investitorjev podcenjeno, saj se 
je pretežno ukvarjalo z dvema povsem različnima dejavnostma. Nabisco je bil torej tipična 
tarča za LBO (Ruback, 1997, str.1). 
 

4.2 PONUDBE ZA ODKUP NABISCA 
 
V Nabiscu je bila ustanovljena posebna komisija, ki naj bi na javni licitaciji izbrala najbolj 
ugodno ponudbo za zaposlene, delničarje in vodstvo.  
 
4.2.1 Ponudba managerske skupine 
 
Managerska skupina je nameravala prodati prehrambeno dejavnost ter obdržati tobačno, saj je 
sklepala, da trg prenizko vrednoti denarni tok iz tobačne dejavnosti in da podcenjuje 
prehrambeno ravno zaradi povezave med njima. Pričakovala je, da bo z odprodajo to 
pomanjkljivost odpravila. Prehrambena dejavnost je ravno v tistem obdobju prestajala velika 
prestrukturiranja.  
TABELA 1: Pregled danih ponudb in načini financiranja pod strategijo managerske 

skupine 
Datum 
ponudbe 
 

   Cena  
za delnico 

 
 

19. 10. 

 
 

3. 11. 

 
 

18. 11.

 
 

29. 11.

 
 

30. 11.

 
 
30. 11. 

 
 

Način financiranja 
 

75 USD  • Način plačila neznan 
                92 USD  • 84 USD v gotovini 

• 4 USD v prednostnih delnicah 
• 4 USD v zamenljivih delnicah 

                            100 USD • 90 USD v gotovini 
•  6 USD v prednostnih 

 delnicah 
• 4 USD v zamenljivih 

 prednostnih delnicah 
                                         101 USD • 88 USD v gotovini 

• 9 USD v prednostnih delnicah 
• 4 USD v zamenljivih 

 prednostnih delnicah 
                                                       108 USD  • 84 USD v gotovini 

• 20 USD v prednostnih 
 delnicah 

• 4 USD v zamenljivih 
 prednostnih delnicah 

MANAGERSKA 
SKUPINA 

                                                                      112 USD   • 84 USD v gotovini 
• 24 USD v prednostnih 

 delnicah 
• 4 USD v zamenljivih 

 prednostnih delnicah 
Vir: Lastna izdelava. 
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Dodali so še naslednje : 
− zamenljive prednostne delnice so zamenljive za 15 odstotkov kapitala, 

vendar jih lahko podjetje odpokliče kadarkoli po nominalni vrednosti, 
povišani za akumulirane dividende; 

− gotovinski del ponudbe bo financiran z 2,5 milijarde lastniškega kapitala, 3 
milijardami podrejenega dolga in 15 milijardami bančnega posojila; 

− nameravajo prevzeti že obstoječi dolg v višini 5,2 milijarde dolarjev. 
 

4.2.2 Ponudba KKR 
 
KKR je prvič izrazil zanimanje za odkup RJR Nabisca že septembra 1987, vendar se vodstvo 
Nabisca ni zmenilo za ponudbo. Leto kasneje so poskušali ponovno. Ponudili so, da bi 
odkupili 87 odstotkov Nabiscovih navadnih delnic po 90 dolarjev za delnico. Za prednostne 
delnice so ponudili 108 dolarjev. Ponudba bi bila veljavna samo v primeru, če bi se z 
odkupom strinjal tudi Nabiscov upravni odbor. V prihodnje niso nameravali prodati nobene 
Nabiscove dejavnosti. Načina financiranja niso razkrili. Imeli pa so 5,6 milijarde dolarjev 
lastniškega kapitala, namenjenega odkupom prek zadolžitve, ter skupino podjetij, ki je bila 
pripravljena financirati gotovinski del odkupa (Ruback, 1997, str.1). 
 
Po dani ponudbi za odkup sta se podjetji pogodili, tako da je Nabisco omogočil KKR-ju 
vpogled v podatke in informacije, ki niso bile dostopne javnosti, ter srečanje z managersko 
skupino v zameno za zagotovilo, da ne bodo kupili nobenega vrednostnega papirja Nabisca in 
da se ne bodo pridružili boju za pooblastila za glasovanje na skupščini delničarjev vsaj dve 
leti, razen v primeru, da dobijo soglasje Nabisca. 
 
KKR je povabil managersko skupino, naj oblikujeta skupno ponudbo, vendar brez uspeha. 
Ponovno so poskušali čez mesec dni. Tudi takrat neuspešno. Istega dne je managerska 
skupina objavila popravljeno ponudbo, ki se je glasila 92 dolarjev za delnico. 
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TABELA 2: Pregled danih ponudb in načini financiranja pod strategijo KKR 

Datum ponudbe 
 

Cena 
 za delnico 

 
 
24. 10. 

 
 
18. 11. 

 
 
29. 11. 

 
 
30. 11. 

 
 
30. 11. 

 
 

Način financiranja 
 

90 USD  • 70 USD v gotovini 
• ostalo neznano 

               94 USD • 75 USD v gotovini 
• 11 USD v PIK18 prednostnih delnicah 
• 8 USD v PIK zamenljivih obveznicah  

                           106 USD • 80 USD  v gotovini 
• 17 USD v PIK prednostnih delnicah 
• 9 USD v PIK zamenljivih obveznicah 

                                          108 USD • 80 USD v gotovini 
• 18 USD v PIK prednostnih delnicah 
• 10 USD v PIK zamenljivih obveznicah

KKR 

                                                       109 USD • 81 USD v gotovini 
• 18 USD v PIK prednostnih delnicah 
• 10 USD v PIK zamenljivih obveznicah

Vir: Lastna izdelava. 
 
Ostali podatki: 

− dolg je zamenljiv za navadne delnice po preteku enega leta; 
− če bi zamenjali ves dolg za navadne delnice, bi to predstavljalo 25 odstotkov 

vseh navadnih delnic Nabisca; 
− gotovinski del ponudbe bo financiran z 1,5 milijarde lastniškega kapitala, 3,5 

milijarde podrejenega (subordiniranega) dolga, 12,4 milijarde bančnega 
posojila;  

− KKR namerava prevzeti 5,2 milijarde že obstoječega dolga. 
 
4.2.3 Ponudba podjetja First Boston Group 
 
First Boston Grup je nameraval prodati prehrambno dejavnost in obdržati tobačno. 
Delničarjem so ponudili iztržek od prodaje prehrambne dejavnosti, ki bi znašal 118 dolarjev 
za delnico. Vsi ostali podatki niso bili znani. 
 
4.2.4 Izbor ponudbe 
 
Cilj posebnega odbora je bil iztržiti najvišjo ceno za Nabisco, omogočiti delničarjem tudi v 
prihodnje, da so udeleženi na dobičku podjetja, ter poskrbeti za zaposlene. Pomembno vlogo 
je igral tudi delež delnic, ki naj bi ostal v lasti delničarjev. 
 

                                                 
18 PIK (angl. pay in kind) pomeni izplačilo kuponov in dividend v vrednostnih papirjih. 



 
 

Posebni skupini je najbolj ugajala ponudba First Boston skupine, vendar so zaradi nepopolne 
vloge podaljšali rok za oddajo ponudb. Ker pa svoje ponudbe niso dopolnili, jih je posebna 
komisija izločila iz nadaljnjih pogajanj za prevzem Nabisca.  
 

SLIKA 6: Pregled skupin, ki so podale ponudbo za odkup RJR Nabisca, in končna 
ponujena cena za delnico 

 
 

  
 
 

  

Vir: Lastna izdelava. 
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udbo KKR-ja, čeprav je ponudil manj kot managerska 
odali klavzulo, ki je omogočala, da management popravi 
 trg vrednotil prenizko,  tako da bodo obveznice vredne 28 
a ne bo odpustil prevelikega števila ljudi. Delničarjem je 
 25 odstotkov nove družbe. PIK obveznice so omogočile 

ami izberejo način izplačila obresti: ali v denarju ali v 
 skupina je ponudila višjo ceno za delnico in nekoliko nižji 
jena cena managersko skupino izločila iz igre, saj je posebni 
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TABELA 3: Delež dolga in tehtano povprečje stroškov kapitala pri različnih strategijah 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 STRATEGIJA BREZ ODKUPA 

Aelež dolga v 
financiranju  

28,9% 24,7% 20,6% 15,8% 11,3% 8,7% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

WACC 13,7% 13, % 14,0% 14,1% 14,3% 14,3% 14,4% 14,6% 14,6% 14, % 
 STRATEGIJA MANAGERSKE SKUPINE 

Delež dolga v 
financiranju 

91, % 76,8% 71,6% 66,1% 60,1% 53,9% 52,6% 40,6% 33,5% 25,7% 

WACC 11,7% 12,0% 12,2% 12,4% 12,5% 12,7% 12,9% 13,1% 13,3% 13,6% 
 STRATEGIJA KKR 

Delež dolga v 
financiranju 

94,3% 88,0% 81,0% 75,5% 61,0% 52,9% 46,0% 38,8% 31,3% 23,1% 

WACC 11,5% 11,7% 11,9% 12,0% 12,6% 12,8% 12,9% 13,1% 13,4% 13,7% 
Vir: Lastna izdelava. 
 

TABELA 4: Izbrani podatki pri različnih strategijah 
 Sed. vrednost 

denarnega toka 
(v mio USD) 

 
Plačane obresti 

(v mio USD) 

 
Delež obresti v 
denarnem toku 

 
EPS      

(v USD) 

 
Plačana 
premija 

Strategija pred 
odkupom 21.561 970 4,5 % 71 / 

Strategija 
managerske 
skupine 

30.408 2.130 7,0 % 110 100 % 

Strategija KKR 29.444 2.800 9,5 % 106 95,0 % 
Vir: Lastna izdelava. 
 
Kot vidimo v Tabelah 3 in 4, je znašal delež dolga v celotnih sredstvih financiranja po 
strategiji skupine KKR kar 94,3 odstotkov, stroški kapitala podjetja pa 11,5 odstotkov, ki so 
se skozi leta večali (leta 1998 so znašali 13,7 odstotkov), čeprav je dolg padel na vsega 23,1 
odstotkov, v primerjavi s strategijo managerske skupine, kjer je začetni dolg minimalno nižji, 
tehtano povprečje stroškov pa celo višje, kar bi si lahko razlagali, da so v primeru strategije 
managerske skupine delničarji zahtevali višji donos na lastniški kapital, ker so predpostavljali, 
da je dolg bolj tvegan kot pri strategiji KKR-ja. Delež dolga v strukturi kapitala pri obeh 
strategijah je daleč nad optimalnim, saj z naraščanjem deleža dolžniškega kapitala v strukturi 
kapitala podjetja naraščata tako strošek lastniškega kot tudi strošek dolžniškega kapitala, 
tehtano povprečje stroškov kapitala najprej upada, nato prične naraščati. Ko je tehtano 
povprečje stroškov kapitala najnižje, je vrednost podjetja največja. Za strategijo pred 
prevzemom znašajo tehtani povprečni stroški kapitala 13,4 odstotkov in naraščajo do leta 
1996, ko povrnejo dolg in se financirajo samo z lastniškim kapitalom. Čisti dobiček na 
delnico je bil najvišji pod strategijo managerske skupine kot tudi ponujena premija 
delničarjem. Za delnico so ponudili še enkrat več, kot je znašala njena tržna vrednost. 
Podobno so ocenili vrednost delnice tudi KKR-jevi strokovnjaki, medtem ko je bil po prvotni 
strategiji čisti dobiček na delnico le 71 dolarjev.  
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Zakaj torej managerski odkup Nabisca ni uspel? Managerska skupina je nameravala odkup 
financirati pretežno z gotovino. Da bi si zagotovila potrebna sredstva, bi najela kredit v višini 
15 milijard dolarjev, poleg tega pa bi zagotovila še 2,5 milijardi dolarjev lastniškega kapitala. 
Posebni komisiji se je zdelo nemogoče, da bi managerska skupine uspela zbrati tolikšno 
vsoto. Bolj realna se ji je zdela ponudba KKR-ja, ki je poleg gotovine v svojo ponudbo 
vključil še zamenljive obveznice in PIK prednostne delnice, ki zmanjšujejo potrebo po 
gotovini, seveda če podjetje posluje uspešno. Iz slednjega lahko sklepam, da mora bit 
ponudba za izvedbo managerskega odkupa ne le mikavna, temveč tudi izvedljiva. Managerska 
skupina je res ponudila za delnico več kakor KKR, vendar je bila ponudba po mnenju 
komisije neizvedljiva. 
 

5 PRIMER SLOVENSKEGA ODKUPA: PS MERCATOR d.d. 

 

5.1 O PODJETJU 

Zgodovina Poslovnega sistema Mercator, d.d. se je pričela leta 1949 z ustanovitvijo 
trgovskega podjetja na debelo Živila, Ljubljana, ki je bilo pravni predhodnik sedanje družbe. 
Ime trgovskega podjetja na debelo, Mercator, se je uveljavilo štiri leta pozneje. Spreminjanje 
organiziranosti, prostorskih razsežnosti, dopolnjevanje predmeta poslovanja in prilagajanje 
gospodarskim in družbenim razmeram so bili podlaga za nastanek koncerna in uveljavitev 
imena Poslovni sistem Mercator, d.d. (1990), skrajšano Mercator, d.d. Skupino Mercator 
sestavlja 26 gospodarskih družb, in sicer 15 trgovskih družb, od tega tri izven Slovenije, 5 
živilsko-predelovalnih, 3 kmetijske, 2 hotelsko-gostinski in družba za inženiring. Skupina 
Mercator je vodilna trgovska veriga na slovenskem trgu, poleg tega pa postaja tretji največji 
trgovec s prehrambnimi izdelki na hrvaškem trgu in pomemben trgovec na tržišču BiH.  
Najpomembnejša in najobsežnejša gospodarska dejavnost Skupine Mercator je trgovina na 
debelo in drobno z izdelki široke potrošnje. Mercatorjev tržni delež v slovenski trgovini znaša 
37,2 odstotka, k temu pa lahko pripišemo še 4,74 odstotke trga, ki so ga pokrivali 
Mercatorjevi franšizojemalci, kar mu zagotavlja prvo mesto v dejavnosti trgovine z živili.  
 
Mercator se namerava do leta 2003 uvrstiti med 200 največjih trgovskih družb na svetu. Želi 
postati pomemben dejavnik v razvoju srednjeevropskega gospodarskega prostora, ki bo po 
vseh elementih ponudbe, kakovosti, organiziranosti kot tudi rezultatih poslovanja primerljiv z 
največjimi evropskimi in svetovnimi trgovskimi verigami. Eden ključnih strateških ciljev 
Skupine Mercator je prodor na trge nekdanje Jugoslavije, kjer želi postati pomembna trgovska 
veriga z več nakupovalnimi središči. V Srbiji nameravajo doseči 20-odstotni tržni delež. 
Odprtje Mercator centra načrtujejo za november 2002. 
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Računovodski izkazi družbe Poslovni sistem Mercator, d.d. izkazujejo poslovanje 
obvladujoče družbe Skupine Mercator ter odvisnih družb, poslovni rezultati odvisnih družb so 
v izkazu uspeha prikazani v višini pripadajočih čistih dobičkov med prihodki iz udeležb v 
dobičku odvisnih podjetij oziroma v višini pripadajočih čistih izgub med odpisi dolgoročnih 
in kratkoročnih finančnih naložb. V izkazu stanja obvladujoče družbe je vrednost neposrednih 
naložb v lastniške deleže odvisnih družb izkazana med dolgoročnimi finančnimi naložbami. 
Nekateri pomembnejši podatki o poslovanju družbe v letu 2001:  

1. Družba je ustvarila 115.624 mio SIT čistih prihodkov iz prodaje, kar je za 19,9 
odstotkov več kot v letu 2000. Od tega se 52,1 odstotkov nanaša na prihodke od 
prodaje na drobno, 47,9 odstotkov pa na prihodke od prodaje na debelo.  

2. Družba je v osnovna sredstva naložila skupaj 12.983 mio SIT, od česar se pretežni del 
nanaša na naložbe v maloprodajno mrežo.  

3. Družba je izvedla naložbe v dolgoročne finančne naložbe v vrednosti 12.113 mio SIT, 
kar se nanaša na dokapitalizacijo družbe Slosad, d.o.o., in Mercator - H, d.o.o., 
pridobitev večinskega lastniškega deleža trgovske družbe Žana, d.d., in naložbe v 
novo odvisno družbo Mercator, d.o.o., Beograd.  

4. Enotni tečaj delnice družbe, ki kotira v kotaciji rednih delnic Ljubljanske borze 
vrednostnih papirjev, se je od 31. 12. 2000, ko je znašal 14.878 SIT, do 31. 12. 2001, 
ko je znašal 16.199 SIT, povečal za 8,9 odstotkov. V tem obdobju je najvišji dnevni 
enotni tečaj znašal 17.225 SIT, najnižji pa 13.393 SIT. Na dan 31. 12. 2001 je enotni 
tečaj delnice predstavljal 68,1 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice. 

 
5.1.1 Finančno poslovanje 
 
Za financiranje zadnjih naložb je Mercator leta 2001 najel sindicirano posojilo v višini 52 
milijonov EUR. Najel ga je za dobo šestih let, brez zavarovanja, z obrestno mero 90 osnovnih 
točk nad mednarodno obrestno mero EURIBOR. Posojilo je Mercatorju odobril konzorcij 
desetih bank iz Slovenije in tujine pod vodstvom Nove Ljubljanske Banke in nemške banke 
West Deutsche Landesbank Girozentrale. Dejstvo, da je uspel Mercator posojilo prejeti brez 
zavarovanja oziroma hipotek, kaže na veliko zaupanje bank v posojilojemalca. Kredit je 
omogočil Mercatorju tudi delno refinanciranje kratkoročnih neugodnih kreditov (Hočevar, 
2002; Mihajlovič, 2001). Izvedli so tudi program EURO komercialnih zapisov v višini do 100 
mio EURO. 
 
Mercator išče več možnosti dolgoročnega financiranja. Ena izmed njih je najetje podobnega 
mednarodnega sindiciranega posojila 52 milijonov evrov, kar bi predstavljalo samo četrtino 
vrednosti naložb. Ostale tri četrtine svojih naložb bi financirali s svojimi viri – notranjim 
denarnim tokom in odprodajo naložb. Samo v letošnjem letu so načrtovali naložbe v osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 23.977 milijonov tolarjev. 



 
 

-28-

Tveganje spremembe deviznega tečaja na ravni skupine je ocenjeno kot zmerno, kar je 
posledica načrtovanega povečevanja valutne usklajenosti denarnih prilivov in odlivov zaradi 
internacionalizacije poslovnih aktivnosti (Ruzzier, 2002, str. 63). 
 
Na področju kapitalske sestave načrtuje razmerje med dolgom in kapitalom v višini 1:1, saj 
tako razmerje omogoča primerno nizke povprečne tehtane stroške kapitala (WACC) ob 
zmerni stopnji finančnih tveganj (Letno poročilo PS Mercator, 2001). Konec leta 2001 je to 
razmerje znašalo 0,92:1. Domače poslovne banke so pri dodeljevanju dolgoročnih posojil v 
veliki meri omejene. Kratkoročna posojila domačih poslovnih bank imajo dejansko značaj 
dolgoročnih posojil, saj se več čas obnavljajo.  
 
Kratkoročne finančne naložbe so znašale 2,9 mia SIT (37,86 odstotkov več kot leta 2000). V 
veliki meri je porast posledica kratkoročnega nakupa vrednostnih papirjev. V celotnih 
vlaganjih predstavljajo tolarska posojila 36,6 odstotkov, devizna pa 63,6 odstotkov. Praktično 
so vsa tolarska posojila vezana na revalorizacijsko klavzulo, medtem ko so devizna posojila 
vezana na obrestno mero EURIBOR. Da bi zmanjšali diverzifikacijo svojih dolgoročnih 
virov, so pričeli z uporabo finančnega leasinga.  
 
Kot sem že omenila, je Mercator že drugo leto zaporedoma dobil sindicirano posojilo v višini 
52 mio eurov. Izdali so tri tranše EURO komercialnih zapisov19 v skupni vrednosti 21,5 mio 
EUR.  
 
5.1.2 Razvoj in naložbene dejavnosti Skupine Mercator 
 
Celotna Skupina Mercator je v letu 2001 investirala 36.148 mio SIT: 30.659 mio SIT v 
osnovna sredstva, 5.489 mio pa v dolgoročne kapitalske naložbe. 43,1 odstotkov naložb so 
financirali z notranjimi viri, preostanek pa z najetimi dolgoročnimi bančnimi posojili in 
finančnim leasingom. 
 
5.1.3 Ustvarjanje vrednosti za lastnike 
 
Glavni cilj Mercatorja je povečevanje vrednosti premoženja lastnikov in zagotavljanje 
varnosti naložb posojilodajalcev. Na dan 31.12.2001 je imela družba 20.586 delničarjev. 
Deset največjih delničarjev je imelo na ta dan skupaj več kot 50 - odstotni lastniški delež. 
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TABELA 5: Deset največjih delničarjev PS Mercator, d.d., na dan 31.12.2001 
Delničar (na dan 31.12.2001) Delež 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. 17,12 % 
Slovenska odškodninska družba, d.d 13,39 % 
KD Group, Finančna družba, d.d. 11,46 % 
Triglav steber I, pooblaščena investicijska družba, d.d. 3,04 % 
Zavarovalnica Triglav, d.d. 2,96 % 
Sava, d.d. 2,28 % 
Zoran Janković 1,46 % 
Zlata Moneta I, pooblaščena investicijska družba, d.d. 0,98 % 
Bank Austria Creditanstalt, d.d. 0,96 % 
Pomurska investicijska družba I, d.d. 0,93 % 

Vir: Letno poročilo PS Mercatr, 2001. 
 

SLIKA 7: Lastniška struktura družbe PS Mercator, d.d., na dan 31.12.2001 
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Vir: Letno poročilo PS Mercator, 2001. 

 
Na dan 31.12.2001 so bili med lastniki pooblaščene investicijske družbe (18,4 odstotkov), 
Slovenska odškodninska družba, d.d. (13,3 odstotkov), Kapitalska družba, d.d. (17,4 
odstotkov) pravne osebe (28,5 odstotkov) ter fizične osebe (29,5 odstotkov). Člani uprave 
obvladujoče družbe in člani poslovodstev odvisnih družb so imeli na dan 31.12.2001 v lasti 
približno 4,5 - odstotni delež družbe. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
19 EURO komercialni zapisi so kratkoročni vrednostni papirji z zapadlostjo od sedem dni do enega leta, najbolj 
pogosto se izdajajo z zapadlostjo devetih mesecev. Največji obseg izdaje EURO komercialnih zapisov znaša 100 
mio EUR. 
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TABELA 6: Gibanje knjigovodske in tržne vrednosti delnice Mercatorja (MELR) v 
opazovanem obdobju  

KATEGORIJA/LETO 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 
Knjigovodska vrednost 
(v SIT na dan 31.12.) 14.208 15.756 18.013 20.903 23.944 23.889 

Tržna vrednost (v SIT 
na dan 31.12.) 4.398 7.299 13.531 14.878 16.199 22.131 

Rast tržne vrednosti 
delnice (v %)  65,96 85,38 9,95 8,87 3,66 

Indeks 
tržno/knjigovodska 
vrednost 

30,95 46,33 75,12 71,18 67,52 92,6 

*Podatki se nanašajo na 30.6.2002. 
Vir: Interno gradivo PS Mercator, 2001. 
 
V letu 2001 je obvladujoča družba ustvarila 5.580 mio SIT čistega dobička, to je 33,8 
odstotkov več kot v letu 2000. Čisti dobiček na delnico je znašal 1.739 SIT. Nominalna rast 
tržne vrednosti delnice je bila v letu 1998 65 odstotkov v naslednjem letu celo 85, nato pa se 
začne umirjati na skoraj desetih oziroma devetih odstotkih v letih 2000 in 2001. Tako visoke 
stopnje rasti v prvih dveh opazovanih letih so posledica reorganizacije poslovanja in visokih 
stopenj rasti tržnega deleža ter preseganja zastavljenih ciljev. Skupno je delnica Mercatorja v 
štirih opazovanih letih zrasla iz 4.398 SIT na 16.199 SIT, kar je 368-odstotna nominalna rast. 
Lahko rečemo, da vodstvo Mercatorja dobro opravlja svoje delo in uresničuje temeljni cilj 
družbe, to je maksimiranje tržne vrednosti premoženja lastnikov. 

5.2 KAKO BI V MERCATORJU IZVEDLI MBO? 
 
Najprej si poglejmo, ali bi bil Mercator sploh primeren za MBO: 

− Delež dolga v financiranju se je z leti večal. V zadnjem letu je znašal 48,2 odstotkov 
kar pomeni, da je podjetje 48,2 odstotkov vseh sredstev družbe financiralo z najetimi 
krediti oziroma da je relativno zadolženo.  

− Finančni vzvod je v letih tudi naraščal, leta 2001 je znašal skoraj 100 odstotkov. Delež 
kapitala in obveznosti do virov sredstev je bil približno enak. 

− Managerska skupina je izredno utečena in usklajena. 
− Tržna cena delnice Mercatorja ne dosega svoje knjigovodske vrednosti. 
− Izraza čisti denarni tok, ki se ga pogosto v literaturi obravnava kot seštevek dobička in 

amortizacije, v slovenskih računovodskih standardih ne najdemo, mu je pa po 
vsebinski plati enakovreden izraz nepopravljeni čisti pritoki pri poslovanju (Turk, 
1999, str. 477), ki je zadnje leto v Mercatorju narasel za kar 36 odstotkov, leto poprej 
pa za skoraj devet odstotkov. Kosmati denarni tok je ravno tako rasel dokaj umirjeno, 
zadnje leto približno 31 odstotkov oziroma 19 odstotkov leta 2000. 
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TABELA 7: Prikaz gibanja izbranih kazalcev za PS Mercator 
KAZALEC / LETO 2001 2000 1999 
Kazalci dobičkonosnosti  
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)20 7,8 6,7 5,4 
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)21 7,2 3,9 2,6 
Kazalci finančne strukture  
Delež kapitala v financiranju22 49,3 55,8 62,2 
Delež dolgov v financiranju23 48,2 41,9 35,6 
Celotne obveznosti do kapitala (finančni vzvod)24 97,7 75,1 57,2 
Kosmati denarni tok iz poslovanja (v 1000 SIT) 13.291.740 9.171.235 7.361.020 

Vir: Letno poročilo PS Mercator, 2001. 

 
Glede na zgoraj navedene podatke je odkup Mercatorja kar obetaven, še posebno v bližnji 
prihodnosti, če pomislimo na izredno ambiciozne cilje družbe. Mercator se aktivneje ukvarja s 
prodorom na tuje trge šele dve leti, zato je prave rezultate možno pričakovati v daljšem 
obdobju, kot se tudi proces internacionalizacije opazuje skozi daljše obdobje. 
 
Zaradi posebnega načina lastninjenja bi lahko predpostavljala, da se vodilni v Mercatorju ne 
strinjajo s preveč razpršeno in neenotno lastniško strukturo ali da jim preti nezaželjen 
prevzem, zato se odločijo za izvedbo managerskega odkupa. Pri managementu so lahko 
razlogi za izvedbo odkupa še izziv in vodenje lastnega podjetja, nadzor nad rezultati lastnega 
dela in nad svojo finančno usodo ter priložnost za veliko povečanje lastnega premoženja. 
 
Za izvedbo odkupa Mercatorja obstajajo različne možnosti, med njimi so tudi naslednje:  

− Odkup Mercatorja lahko opravi management sam, 
− management in zaposleni, 
− management in sponzorji oziroma skladi za tvegani kapital, 
− management, zaposleni in sponzorji, 
− management in zunanji partnerji, 
− ter management, zaposleni in zunanji partnerji. 
 
 

                                                 
20 Čista dobičkonosnost kapitala =čisti dobiček / povprečni kapital * 100 (v %) 
Kazalnik pojasnjuje, kako uspešno upravlja poslovodstvo s premoženjem lastnikov. Pokaže, koliko čistega 
dobička je gospodarska družb dosegla na vsakih 100 tolarjev vloženega kapitala. Družba je uspešnejša, če je 
vrednost tega kazalnika čim večja (pozitivna), vendar pa lahko višja vrednost kazalnika pomeni tudi večje 
tveganje na račun velikega zadolževanja družbe. 
21 Čista dobičkonosnost sredstev 
v = čisti dobiček / povprečna sredstva * 100 (v %) 
22 Delež kapitala v financiranju = kapital / obveznosti do virov sredstev 
23 Delež dolgov v financiranju = (dolgoročne obveznosti + kratkoročne obveznosti) / kapital * 100 (v %) 
24 Celotne obveznosti do kapitala (finančni vzvod) = (dolgoročne in kratkoročne obveznosti) / kapital * 100 (v 
%) 
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TABELA 8: Pregled prednosti in slabosti pri različnih izvedbah managerskega odkupa  

NAČIN IZVEDBE PREDNOSTI SLABOSTI 

Management 
-Veliko svobode pri odločanju, 
-Dobička ni potrebno deliti z 
zunanjimi investitorji 

-Velikost podjetja pomeni 
praktično neizvedljivost 
managerskega odkupa 

Management in zaposleni 

-Razmeroma velik obstoječ delež 
v podjetju 
-Zaupanje zaposlenih v upravo 
-Dobička ni potrebno deliti z 
zunanjimi investitorji 

-Lahko vodi v prevlado zaposlenih 
in v stagnacijo podjetja 

Management in sponzorji 

-Sponzorje zanima predvsem 
kapitalski dobiček. Svoj delež po 
določenem času prodajo 
managementu. 

-V primeru velikega podjetja so 
potrebna ogromna sredstva. 
-Sponzorji lahko zahtevajo 
prodajo celotnega podjetja 

Management, zaposleni in 
sponzorji 

-Velik obstoječ delež v podjetju 
-Sponzorji lahko zahtevajo 
prodajo celotnega podjetja 

Management in zunanji partner -Pridobitev sodobnega znanja 
-Izguba samostojnosti pri 
odločanju 

Management, zaposleni in 
zunanji partner 

-Pridobitev sodobnega znanja 
-Velik delež v podjetju 

-Izguba samostojnosti pri 
odločanju 

Vir: Lastna izdelava. 
 

Med različnimi možnostmi managerskega odkupa sem se odločila za managersko-delavski 
odkup ob pomoči sklada za tvegani kapital. Mercator spada med velika podjetja, zato menim 
da managerji sami oziroma managerji in zaposleni ne bi uspeli zbrati zadostnih sredstev, da bi 
izvedli odkup. V primeru, da bi jim potrebna sredstva uspelo zbrati, bi bil denarni tok 
prenizek, da bi lahko servisirali dolg, zato sem predpostavljala, da se managerji pogodijo z 
zaposlenimi, ki verjamejo v uspešno izvedbo managersko-delavskega odkupa. Preostali del 
potrebnih sredstev pa si zagotovijo s pomočjo skladov tveganega kapitala. Kar se tiče 
možnosti, da odkup izvede poleg managementa še sklad za tvegani kapital, bi bila bolj 
verjetna, vendar bi bila potrebna sredstva previsoka, da bi se lahko povrnila v določenem 
času, zato bi sklad za tvegani kapital zahteval, da se odproda celotno podjetje, s čimer bi si 
poplačal svoj vložek. Odkup Mercatorja s strani managementa in zunanjega partnerja oziroma 
še zaposlenih bi pomenilo za Mercator dostop do know howa, do trgov partnerja,…, hkrati pa 
tudi manjšo samostojnost pri odločanju. 
 

5.3 ODKUP MERCATORJA 
 
Lastništvo v Mercatorju je srednje skoncentrirano. Da bi dosegli večinski delež, bi se moralo 
združiti največjih deset delničarjev. Od preostalih delničarjev ima vsak manj kot odstotek. 
Managerji bi s 35-odstotnim deležem že imeli nadzor nad podjetjem. Do takšnega deleža torej 
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lahko pridejo tudi brez zakonsko obvezujočega prevzema. Večinski delničar podjetja je 
namreč mogoče postati vsaj na dva načina: tako, da kupiš več kot polovico delnic, ali tako, da 
kupiš manj, vendar podjetje zmanjša osnovni kapital in postane tvoj delež večinski.  
 
Najbolj odmeven izmed slovenskih managerskih odkupov je nedvomno odkup BTC-ja. 
Managerji in člani nadzornega sveta so ustanovili družbo pooblaščenko Ajdacom, ki je bila, 
zaradi posebnosti zakona o prevzemih, odrešena obveznosti prevzemne ponudbe, in družbo 
Investpoint d.o.o., ki sta kupovali delnice BTC-ja. Izdali so obveznice v višini dobrih osem 
milijard tolarjev, ki so jih tudi uporabili za nakup delnic. Na skupščini delničarjev so se 
delničarji odločili o umiku kar 65,56 odstotkov osnovnega kapitala, s tem dejanjem sta postali 
podjetji Ajdacom in Investpoint 85,5-odstotna lastnika BTC-ja. 
 
Glede na način lastninjenja v Sloveniji sem predpostavljala, da imajo zaposleni v Mercatorju 
v lasti 17,5 odstotkov delnic. Model lastninjena je namreč omogočil, da se 25,8 odstotkov 
kapitala lastnini prek notranjega odkupa, 20,5 odstotkov prek interne razdelitve, 13,9 
odstotkov prek javne ponudbe delnic podjetja in 39,6 prek prenosa delnic na sklade. Model 
lastninjenja je torej posebej favoriziral notranjo razdelitev in notranji odkup, preko katerega 
so lahko managerji, zaposleni in nekdanji zaposleni prevzeli do 60 odstotkov delnic po zelo 
ugodnih pogojih (Rop, 1994, str. 14). V Mercatorju je bilo na dan 31.12.2001 29,5 odstotkov 
delnic v lasti fizičnih oseb. Če odmislim 4,5 odstotke, ki pripadajo managementu in 
predpostavljam, da je ena tretjina fizičnih oseb svoj delež prodala, imajo zaposleni (fizične 
osebe) v lasti 17,5 odstotkov kapitala Mercatorja.  
 
Predpostavljala sem, da bi managerska skupina skupaj s skladom za tvegani kapital25  
ustanovila novo družbo Prevzemnik, d.o.o., ki bi odkupil enajstodstotni delež Kmečke družbe. 
Za delnico bi ponudil 28.000 tolarjev, kar je približno sedem odstotkov nad tržno ceno 
delnice, skupno bi torej potrebovali 10,3 milijard tolarjev. Za pet milijard bi se družba 
zadolžila, preostali kapital pa bi priskrbel sklad za tvegani kapital. Tvegani kapital je poseben 
vir kapitala, ki ga štejemo med trajni kapital in ima lastnosti, ki ga delno ločijo od drugih 
oblik trajnega kapitala. Lahko nadomešča ali pa dopolnjuje bančni kapital, lastniški trajni 
kapital in tudi državne podpore pri nastajanju novih proizvodov, uvajanju novih tehnologij, 
visoke tehnologije in zlasti v rastočem poslu. Dejstvo je, da je tvegani kapital vir lastniškega 
investiranja, ki v zameno za udeležbo v poslu zahteva predvsem kapitalski dobiček in manj 
obresti ali dividende. Običajno je tipična investicija tveganega kapitala prav odkup podjetja s 
strani poslovodstva, ki želi postati lastnik podjetja in ne samo upravljalec. V nekaterih 
primerih s takim odkupom dotedanji investitorji in lastniki samo povečujejo svoje lastniške 
deleže, v drugih pa odkupijo celotno podjetje. Pri nas je dolžniški kapital absolutno predrag, 

                                                 
25 Tvegani kapital je lahko formalni oziroma neformalni. V prvem primeru gre za sklade tveganega kapitala 
oziroma institucionalizirano obliko tveganega kapitala, medtem ko v primeru neformalnega tveganega kapitala 
so mišljeni bogati posameznike, t.i. poslovni angeli. Več o tveganem kapitalu beri v Žugelj (2001). 
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zato se večina podjetij financira z lastniškim kapitalom (Žugelj, 2001, str. 35). Tudi v primeru 
managerskih odkupov je kredit pogosto predrag, saj mora podjetje servisirati kredit oziroma 
plačevati glavnico in obresti, za kar čestokrat ni sposobno. Le dovolj visoki dobički 
omogočajo servisiranje tovrstnih kreditov. Tvegani kapitalist ne more zahtevati zavarovanja 
za svojo naložbo, zato se največkrat sooča z negotovostjo in tveganjem propada podjetja in 
deli svojo usodo z ostalimi lastniki podjetja, vendar mora imeti zagotovljen izhod v sili, 
oziroma drugače povedano, obstajati mora možnost, bodisi da  svoj delež proda drugemu 
investitorju ali managementu podjetja bodisi da se proda celotno podjetje. 
 
Skladi tveganega kapitala so se zadnja leta v Sloveniji začeli pojavljati pogosteje. Med prvimi 
so bili Horizonte Venture Management, Aktiva Ventures in Prophetes, prav tako pa dejavnost 
tveganega kapitala počasi razvijajo tudi nekatere slovenske banke, kot sta denimo NLB in 
NKBM. Za pristop k skladom za tvegani kapital so potrebni določeni dokumenti. Predvsem 
sta pomembna poslovni načrt, ki vsebuje opis dejavnosti, tržnih razmer in konkurenčne 
prednosti, ter finančni načrt, ki mora zajemati finančne projekcije vsaj za tri leta vnaprej. Tuji 
skladi tveganega kapitala se načeloma ne zanimajo za podjetja, ki so usmerjena samo na 
slovenskih trg, ampak pričakujejo, da ima podjetje možnost prodreti tudi na mednarodne trge. 
Večina tujih vlagateljev tudi pričakuje, da bo podjetje v roku treh do petih let doseglo 
vrednost vsaj sto milijonov evrov (Marter, 2001, str. 31). 
 
Prevzemnik, d.o.o. odkupi torej 11 odstotkov delnic od Kmečke Družbe, Mercator še 50 
odstotkov, management in zaposleni imajo v lasti skupaj 22 odstotkov, kar predstavlja po 
umiku 50 odstotkov delnic kar 67 odstotkov delnic v lasti managementa in zaposlenih, kar jim 
omogoča samostojnost pri odločanju. 
 
22 % + 11,46 % / (1 – 0,50) = 67 % 
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SLIKA 8: Hipotetični primer odkupa PS Mercator 
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Vir: Lastna izdelava. 
 
Na podlagi denarnega toka podjetja sem maksimirala dolg in tako dobila vrednost kapitala, ki 
ga lahko podjetje odkupi. Pri denarnem toku Mercatorja, ki je leta 2001 znašal 9.780.838 tisoč  

tolarjev, in pri sedem-odstotni obrestni meri sem predpostavljala, da bi se Mercator zadolžil 
za pet let za 37 milijard tolarjev oziroma 161.851 tisoč EUR. Če bi ponudili 28.000 tolarjev 
za delnico (na dan 30.10.2002 je znašal enotni tečaj 26.107,60 tolarjev), bi lahko odkupili 
1.315.487 delnic od 3.208.504 vseh izdanih delnic, kar je 41 odstotkov, te delnice pa bi 
kasneje umaknili. Potreben denar za izpeljavo odkupa bi si zagotovili z izdajo obveznic26 
denominiranih v evrih, po sedem-odstotni obrestni meri. Z razpustitvijo kratkoročnih 
finančnih naložb bi si priskrbeli še dodatnih 14,3 milijard tolarjev, s katerimi bi odkupili 
dodatnih 500.000 delnic oziroma 15,6 odstotkov kapitala. 
 
PS Merctor bi izdal petletne obveznice, denominirane v EUR, in sicer nematerializirane, 
imenske obveznice, zavarovane z vknjižbo zastavne pravice na nepremičninah izdajatelja. 
Datum dospetja zadnjega izplačila bi bil 31. december 2007. Obrestna mera bi znašala sedem 
odstotkov letno in bi bila nespremenljiva. Obresti bi se obračunavale od neodplačanega 

                                                 
26 Obveznice RS38 denominirane v EUR imajo fiksno obrestno mero 5,265 odstotkov na letni ravni. Povprečni 
letni donos znaša 5,5 odstotka (www.gov.si/mf/slo/obvezn/rez43_38.htm). 

Po zmanjšanju osnovnega kapitala imajo 
managerji, delavci in sklad tveganega 

kapitala v lasti 67 odstotkov in so daleč 
največji delničarji 
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zneska glavnice po stanju iz amortizacijskega načrta obveznice na dan obračuna obveznice. 
Način izplačila glavnice bi bil obročni in bi se izplačeval v petih enakih obrokih do dospetja 
zadnjega izplačila. Za plačilo terjatev iz obveznic bi jamčil izdajatelj z vsem svojim 
premoženjem neomejeno, še posebej pa bi bil zavezan zavarovati terjatve z vknjižbo zastavne 
pravice na svojih nepremičninah. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic bi 
znašala 161.851 tisoč EUR (oziroma 37 milijard tolarjev, po fiksnem tečaju 228 SIT/EUR). 
Obveznice bi se izdale po nominalni vrednosti 100 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic bi 
obsegala 1.618.510 lotov obveznic. Kot namen izdaje bi lahko, kot je BTC v preteklosti, 
navedli, da nameravajo tako zbrana sredstva uporabiti za finančno prestrukturiranje ter za 
financiranje razvojnih programov. Za plačilo obresti bi uporabili od Mercatorja prejete 
dividende. 
 

TABELA 9: Amortizacijski načrt obveznice z nominalno vrednostjo 100,00 EUR 
Datum 

obračuna 
Stanje 

glavnice Odplačilo glavnice Odplačilo 
obresti Skupaj plačilo 

27.12.03 100 20 7 27 
27.12.04 80 20 5,6 25,6 
27.12.05 60 20 4,2 24,2 
27.12.06 40 20 2,8 22,8 
27.12.07 20 20 1,4 21,4 
SKUPAJ  100 21 121 

Vir: Lastni izračuni. 
 

TABELA 10: Denarni tok v obdobju 2002-2007 v 1000 SIT 
Leto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Denarna sredstva 369.875 695.810 15.171.504 13.294.926 13.743.175 14.191.423 14.639.670
PREJEMKI 137.140.088 175.897.028 108.770.093 108.770.093 108.770.093 108.770.093 108.770.093
Iz poslovanja 116.928.368 105.235.531 105.235.531 105.235.531 105.235.531 105.235.531 105.235.531
Iz naložbenja 0 29.856.658 0 0 0 0 0 
Iz financiranja 20.211.720 40.804.839 3.534.562 3.534.562 3.534.562 3.534.562 3.534.562 
IZDATKI 137.776.704 161.421.333 110.646.672 108.321.845 108.321.845 108.321.847 108.321.844
Iz poslovanja 105.396.925 140.869.637 92.742.710 92.871.867 93.001.025 93.130.181 93259338 
Iz naložbenja 26.645.407 0 0 0 0 0 0 
Iz financiranja 3.845.270 20.551.696 17.903.962 15.449.978 15.320.820 15.191.666 15.062.506
Denarna sredstva 695.810 15.171.504 13.294.926 13.743.175 14.191.423 14.639.670 15.087.919
Vir: Lastni izračuni. 
 
Pri izračunu denarnega toka sem izhajala iz izkaza stanja in izkaza uspeha družbe PS 
Mercator za obdobje od 1.1.2000 do 31.12.2000 in od 1.1.2001 do 31.12.2001. 
Predpostavljala sem, da Mercator v decembru 2002 izda obveznice v vrednosti 37 milijard 
tolarjev s katerimi odkupil lastne delnice. Proda tudi za 14.371.892 tisoč kratkoročnih 
finančnih naložb, od katerih 6.286.462 tisoč tolarjev nameni odplačilu kreditov, z ostalim 
denarjem odkupi devet odstotkov delnice ter jih nato umakne, zato se osnovni kapital 
zmanjša. V istem letu odprodajo tudi vso industrijo, kmetijstvo, gostinstvo ter storitve za 
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15.484.766 tisoč tolarjev, kar tudi nameni za odplačilo starih dolgov. V naslednjih letih ne 
povečujejo prodaje, pa tudi sredstev ne prodajajo več, kapital ostane nespremenjen, zato so v 
vseh naslednjih letih prejemki iz poslovanja, naložbenja in financiranja nespremenjeni. 
Izdatki se po letih spreminjajo. Izdatki pri poslovanju se spreminjajo zaradi izdatkov za 
dajatve, ki v letih naraščajo, saj se obresti, ki predstavljajo odbitno postavko od obdavčljivega 
dobička, nižajo. Izdatki iz naložbenja so vsa leta enaka nič, ker podjetje ne pridobiva novih 
sredstev oziroma naložb. Izdatki pri financiranju se spreminjajo. Del izdatkov predstavljajo 
odplačilo obresti in glavnice, drugi del pa izdatki za dividende, saj zanje Mercator nameni ves 
ustvarjeni čisti dobiček. Če Mercator dividend ne bi izplačeval, bi se izdatki financiranja 
manjšali, saj bi bilo odplačilo glavnice in obresti vedno manjše. 
 

TABELA 11: Izkaz uspeha po letih v 1000 SIT 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
DOBIČEK IZ 
POSLOVANJA 5.580.132 5.460.193 5.460.193 5.460.193 5.460.193 5.460.193 

- obresti 119.939 2.583.142 2.066.514 1.549.885 1.033.257 516.628 
CELOTNI 
DOBIČEK 5.460.193 2.877.051 3.393.679 3.910.311 4.426.936 4.943565 

- davek 1.365.048 719.263 848.420 977.578 1.106.734 1.235.891 
ČISTI 
DOBIČEK 4.095.145 2.157.788 2.545.259 2.932.733 3.320.202 3.707.674 

Vir: Lastni izračuni. 
 
Čisti dobiček se najbolj zmanjša v letu 2003, ko začne Mercator odplačevati obresti in 
glavnico. V naslednjih letih postopoma raste. Ves čisti dobiček bo Mercator namenil za 
izplačilo dividend. 
 

5.4 STRUKTURA KAPITALA PS MERCATOR  
 
V nadaljevanju sem poskušala ugotoviti kako se je spremenila struktura kapitala z izvedbo 
managerskega odkupa. Različna struktura kapitala namreč vpliva na pričakovani donos 
delnice, na tveganje tega donosa in na koncu na tržno vrednost delnice. 
 
Tradicionalna razlaga strukture kapitala temelji na dejstvu, da obstaja neka optimalna 
kombinacija lastniškega in dolžniškega kapitala, kjer so povprečni stroški kapitala podjetja 
najnižji in tržna vrednost podjetja največja. 
 
Splošni model optimalne strukture kapitala, v katerem so upoštevane tudi tržne nepopolnosti 
(osebni davki, stroški finančne stiske, stroški agentov, asimetričnost informacij in učinki 
sporočanja), je predstavljen z enačbo (1): 

 

VL  = VU + G – C – A + S  (1) 
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Vrednost podjetja, ki se financira s kombinacijo lastniškega in dolžniškega kapitala, je enaka 
vrednosti podjetja, ki se financira samo z lastniškim kapitalom, prilagojeni za sedanjo 
vrednost davčnega ščita (G), sedanjo vrednost stroškov finančni stiske (C) in stroškov 
agentov (A) ter sedanje vrednosti učinkov sporočanja (S) (Kuhelj Krajanović, 1996, str. 44). 
Za ocenitev stroškov kapitala pri različnih strukturah kapitala sem si pomagala z obrazcem za 
izračun tehtane aritmetične sredine stroškov kapitala podjetja, ki se glasi: 
 

WACCi = (D/E+D) * (1 - τc) * r D,i + (E/D+E) * r E,i  (2) 
 
r E,i pomeni zahtevano donosnost lastniškega kapitala in r D,i strošek dolžniškega kapitala 
podjetja oziroma obrestno mero, po kateri se lahko podjetje zadolži. Struktura kapitala, pri 
kateri je tehtana aritmetična sredina stroškov kapitala najnižja, predstavlja optimalno 
strukturo kapitala, pri kateri je donosnost naložb enaka zahtevani donosnosti kapitala. 
 
5.4.1 Struktura kapitala PS Mercator na dan 31.12.2001 
 
Da bi lahko izračunala tehtano aritmetično sredino stroškov kapitala, sem morala poznati 
strošek posameznih vrst kapitala pri različnih strukturah kapitala. Pri izračunu zahtevane 
donosnosti lastniškega kapitala sem uporabila model določanja cen dolgoročnih naložb 
(CAPM27), kjer je zahtevana donosnost naložbe – lastniškega kapitala – enaka zahtevani 
donosnosti netvegane naložbe, povečani za premijo za tveganje: 
 

rE,i  = rRF + βL,i * (rM – rRF)  (3) 
 
kjer  rE,i pomeni pričakovano donosnost lastniškega kapitala podjetja i, rRF donosnost 
netvegane naložbe, rM pričakovano donosnost tržnega premoženja in βL,i beta koeficient, s 
katerim se meri sistematično tveganje posameznega vrednostnega papirja i. Povečanje deleža 
dolžniškega kapitala v celotnem kapitalu podjetja v večini primerov pomeni tudi povečanje 
beta koeficienta. Beta koeficient zadolženega podjetja (βL,i) je odvisen od beta koeficienta 
podjetja, ki se financira samo z lastniškim kapitalom (βU,i), podjetniške davčne stopnje (τC) in 
razmerja med dolžniškim in lastniškim kapitalom (D/E) ali: 
 

βL,i = βU,i * (1 + (1 - τC) * D/E)  (4) 
 
Pri izračunu beta koeficienta zadolženega podjetja sem si pomagala s panožno beto brez dolga 
v panogi General Merchandise Stores, ki je septembra 1998 znašala 0,77 (βU,i = 0,77) 
(Mlakar, 1999, str. 30). D pomeni knjigovodska vrednost obnovljivega kratkoročnega in 

                                                 
27 Kratica CAPM pomeni Capital Asset Pricing Model. 
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dolgoročnega dolžniškega kapitala in E knjigovodska vrednost lastniškega kapitala PS 
Mercator. 
 
βL,i,M = 0,77 * (1 + (1-0,09) * (74.586.526/154.847.662) = 1,11 

 
Za izračun zahtevane donosnosti lastniškega kapitala sem potrebovala še netvegano 
donosnost, to je donosnost naložb, ki niso tvegane, običajno zakladnih menic, in tržno 
premijo za tveganje, ki je opredeljena kot razlika med dolgoročno donosnostjo neke 
povprečne delnice (običajno povprečje tistih, ki kotirajo na borzi) in netvegane donosnosti. 
Kot netvegano donosnost sem vzela vrednost 4,45 %, tržno premijo za tveganje pa 6 % 
(URL:http://www.publikum.si/analiza/melr.ppt). Izračun zahtevane donosnosti kapitala se 
glasi: 
 
rE,i = 4,45 + 1,11 * 6 = 11,11 % 
 
Pri izračunu tehtanega aritmetičnega povprečja stroškov kapitala Mercatorja sem upoštevala 
vrednost lastniškega kapitala (E), dolgoročni dolg podjetja (D) (upoštevala sem tudi 
kratkoročni dolg, saj podjetje večina kratkoročnih posojil obnavlja), dejansko davčno stopnjo 
podjetja (τc), pričakovano realno donosnost lastniškega kapitala (rE,i) ter realni strošek dolga 
(rD,i). 

E =76.311.210 * 103 SIT 

D = 74.586.526 * 103 SIT 

τC
28 = 9%,  

r E,i = 11,11 %  

r STD,i = 7% 
 
WACC = (76.311.210/154.847.662) * 0,1111 + (74.586.526/154.847.662) * 0,07 * (1-0,09) 
WACC = 0,085 oziroma 8,8 % 
 
Ob predpostavki, da ima Mercator v strukturi kapitala samo lastniški kapital, bi znašala 
tehtana aritmetična sredina stroškov kapitala podjetja: 
 

rE,i = rRF + βU,i * (rM - rRF)  (5) 

                                                 
28 Davčna stopnja za obdavčitev dobička v Sloveniji znaša 25 %, vendar lahko podjetje na račun dolgoročnih 
naložb zniža svojo davčno stopnjo. Glej Zakon o davku od dobička pravnih oseb (31. in 41 člen, Uradni list RS, 
št. 1/9).  
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rE,i = 4,45 + 0,77 * 6 = 9,07% 
 
WACC = (76.311.210/76.311.210) * 0,097  
WACC = 0,097 oziroma 9,7 % 
 
5.4.2 Struktura kapitala po izdaji obveznic 
 
Pri izračunu strukture kapitala po izdaji obveznic sem upoštevala zgoraj navedene podatke, 
poleg starega dolga sem dodala še dolžniške vrednostne papirje. Obrestna mera na dolgoročni 
dolg je najprej konstanta, nato pa narašča po eksponentni funkciji glede na delež dolga v 
strukturi kapitala. Pri izračunu sem upoštevala še znižanje kapitala, povečanje dolga ter 
dejansko davčno stopnjo 25 odstotkov, saj podjetje ne investira več in zato nima olajšav. 
 
E = 38.155.605 * 103  
 
D = 96.101.760 * 103  

 
rE.i

29 = 20,41 
 
τC = 25 % 
 
rD,i = 14 %  
 
WACCi = (38.155.605/138.207.291) * 0,2041 + (96.101.760/138.207.291) * 0,14 * (1-0,25) 
WACCi = 0,1293 
 
Na podlagi izračuna in v primerjavi z izračunom strukture kapitala PS Mercator na dan 
31.12.2001 sem ugotovila, da se je s povečanjem dolžniškega kapitala v celotnem kapitalu in 
ob povečanju dejanske davčne stopnje, tehtana aritmetična sredina stroškov kapitala podjetja 
zvišala iz 8,8 % na 12,93 %. Z večanjem dolga v strukturi kapitala torej WACC narašča, saj 
narašča tako strošek lastniškega kapitala kot strošek dolžniškega kapitala. Z naraščanjem 
deleža dolžniškega kapitala v strukturi kapitala podjetja tehtana aritmetična sredina stroškov 
kapitala najprej upada, ko doseže najnižjo točko (optimalno) začne ponovno naraščati. V 
primeru Mercatorja tehtana aritmetična sredina stroškov kapitala najprej pada, nato pa 
narašča, kar pomeni, da je podjetje daleč nad optimalno strukturo kapitala. V slovenskih 
razmerah se je večina podjetij financirala z lastniškim kapitalom, ker je bil dolžniški kapital 
predrag, v zadnjih letih pa se kaže tendenca po zviševanju deleža dolžniškega kapitala v 
strukturi kapitala. 

                                                 
29 rE,i = 4,45 + 1,17 * 14 = 20,41 % ; βL,i = 0,77 * (1 + (1 – 0,25) *(96.101.760 / 138.207.291)) = 1,17% 
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6 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bila predstavitev odkupov z zadolžitvijo ter ugotoviti ali je 
mogoče v slovenskih razmerah izvesti managerski odkup in na kakšen način. 

V prvem delu sem se osredotočila na odkupe z zadolžitvijo, ki so bili v devetnajstem stoletju 
pomemben del ameriške in angleške poslovne tradicije. Predstavila sem pogoje in okoliščine, 
ki so botrovali k razvoju trga odkupov z zadolžitvijo. Odkupi z zadolžitvijo so imeli na 
gospodarstvo pozitiven in negativen vpliv. Pozitivne strani, ki jih lahko pripišem odkupom z 
zadolžitvijo, so bile: povečanje vrednosti za delničarje, ki so prejeli povprečne premije v 
višini 20 do 25 odstotkov, poslovanje prevzetih podjetij se je izboljšalo, saj so prevzemniki 
dezinvestirali nedonosne posle, visoko tvegane obveznice so omogočile majhnim in srednjim 
podjetjem dostop do kapitala in možnost, da izkoristijo svoje potenciale. Negativne strani 
odkupov z zadolžitvijo so bile nedvomno v iskanju kratkoročnih izboljšav in v zanemarjanju 
dolgoročnih usmeritev. Najbolj pereč problem so predstavljale previsoko plačane kupnine, ki 
so podjetju navadno onemogočile nadaljnji razvoj in celo stečaj podjetja. 

Odkupi z zadolžitvijo in predvsem managerski odkupi so bili v Evropi precej manj razviti. 
Začeli se pojavljati kot posledica diverzifikacije. Nekoliko bolj so porasli z oblikovanjem 
enotnega trga, vendar v veliko manjšem obsegu kakor v ZDA in Angliji. 

Za Slovenijo lahko rečem, da so v ospredju bolj delavsko-managerski odkupi, saj je model 
lastninjenja omogočil, da postanejo managerji, zaposleni in nekdanji zaposleni pod ugodnimi 
pogoji tudi do šestdeset-odstotni lastniki podjetja, poleg tega pa v Sloveniji nimamo razvitih 
sodobnih instrumentov in ustanov, ki bi podprli tovrstne operacije. Skladi tveganega kapitala 
so se začeli pojavljati šele zadnja leta.  

V zadnjem delu diplomskega dela me je predvsem zanimalo kako je v Sloveniji mogoče 
izpeljati managerski odkup. Ker je dolžniški kapital pri nas še predrag, je možnost, da bi 
managerji sami izpeljali odkup ali celo podali javno ponudbo za odkup vseh delnic, odpadla. 
Fizične osebe so imele v Mercatorju na dan 31.12.2001 kar 29,5 odstotkov delnic, zato sem 
izdelala hipotetični primer managerskega odkupa, kjer so poleg managerjev sodelovali še 
zaposleni in sklad za tvegani kapital, ter ugotovila, da je odkup izvedljiv, posebno v primeru, 
ko podjetje odkupi svoje delnice in nato zniža osnovni kapital. Managerji in zaposleni tako 
pridobijo večinski delež v podjetju ter se izognejo obvezni javni ponudbi za odkup delnic 
podjetja. Trenutno so managerski odkupi bolj pogosti v majhnih in srednje velikih podjetjih. 
Z razvojem skladov tveganega kapitala v Sloveniji pa se odpirajo nove možnosti za izvedbo 
managerskih odkupov. 
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SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Administrative cost saving – prihranki  administrativnih stroškov 
 
Corporate raiders – specialisti za prevzeme 
 
Junk bonds – visoko tvegane obveznice 
 
Leverageble assets – sredstva primerna za podlago finančnim vzvodom 
 
Leveraged buyout – odkup podjetja z zadolžitvijo, prevzem podjetja z zadolžitvijo 
 
Leveraged cash out – izplačila z zadolžitvijo 
 
Management buyout – managerski odkup podjetja 
 
Mezzanine financing (tudi strip financing) – financiranje s paketi različno tveganih 
vrednostnih papirjev 
 
New international currency – nova mednarodna valuta 
 
Pay in kind – izplačilo kuponov in dividend z novimi vrednostnimi papirji 
 
Proxy fight – boj za pooblasilo za glasovanje na skupščini delničarjev 
 
Secundary initial pubblic offering – sekundarna začetna javna ponudba delnic 
 
Senior secured debt – nadrejeni zavarovani dolg 
 
Strip financing (tudi mezzanine financing) – financiranje s paketi različno tveganih 
vrednostnih papirjev 
 
Venture capitalists – investitorji v visoko tvegane naložbe 
 
Weighted Average of Cost of Capital (WACC) – tehtano povprečje stroškov kapitala 


