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UVOD 

Odkupi s pomočjo finančnega vzvoda, med njimi zlasti managerski odkup, so nova oblika 
korporativnega organiziranja, ki omogoča učinkovitejši nadzor, učinkovitejše poslovanje in 
posledično večjo vrednost delničarjem. Managerski odkupi so se razvili v začetku 
osemdesetih let zlasti v ZDA in Angliji, kasneje pa tudi v kontinentalni Evropi, vendar v 
manjšem obsegu. Razloge, da se je omenjena operacija razvila in se razvija zlasti v 
anglosaškem svetu, lahko najdemo zlasti v institucionalnem okolju, v katerem poslujejo 
podjetja v tem družbenogospodarskem sistemu. Finančni sistem, sistem vladnja podjetij, 
razpršenost lastništva, vloga kapitalskega trga, zakonodaja, shareholder koncept, razvitost 
trga tveganega kapitala in drugi elementi institucionalnega okolja igrajo pomembno vlogo 
pri razvoju managerskih odkupov. Managerski odkup podjetja je operacija, ki se je pojavila 
najprej v državah z razvitim kapitalizmom in razvitim institucionalnim okoljem, ki je to 
operacijo dovoljeval. V tem procesu oz. obliki korporativnega nadzora se ne sme 
zanemariti investicijskega in inovacijskega procesa v podjetju, ki bi rezultiral v slabši 
konkurenčnosti podjetja in poslabšani kakovosti proizvodov in storitev.  

V fazi takoj po izvedbi odkupa se lahko zmanjša zaposlenost zaradi prestrukturiranja 
aktivnosti in reorganizacije poslovanja podjetja. V povprečju pa je pričakovati dvig dodane 
vrednosti na zaposlenega. Managerji so bolj motivirani in si zaradi mehanizma lastništva 
želijo boljšega oziroma učinkovitejšega poslovanja, mehanizem nadzorne funkcije dolga 
oziroma finančnega vzvoda pa jih prisili, da omenjene spremembe v smeri večje 
učinkovitosti tudi udejanijo. 

V diplomskem delu predstavljam managerski odkup podjetja kot strategijo razvoja 
slovenskih podjetij v fazi koncentracije lastništva in alternativo tujemu lastništvu. To 
podkrepim s pomočjo analize odkupa podjetja BTC d.d., v kateri ugotavljam, ali je to 
dejansko odkup in kakšna vrsta odkupa podjetja. 

V prvem poglavju navajam teoretična izhodišča o prevzemih in razložim managerski 
odkup podjetja v širšem pomenu. V drugem poglavju opisujem različne vrste odkupov s 
pomočjo finančnega vzvoda in opredelim managerski odkup podjetja v ožjem pomenu ter 
predstavim različne definicije iz strokovne literature. Nato predstavim teoretična izhodišča 
ter naštejem in opišem različne vrste managerskega odkupa podjetja. V tretjem poglavju 
predstavim razvoj najpomembnejših odkupnih trgov in dejavnikov, ki mogočajo razvoj 
posameznih trgov. Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi institucionalnega okolja v 
Sloveniji. V petem poglavju analiziram odkup podjetja BTC d.d.. Sledijo sklepne misli. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA O PREVZEMIH  

Prevzemi podjetij so pomembna sestavina vseh demokratičnih družbenoekonomskih 
sistemov. Njihova pogostost in pomen se med državami močno razlikujeta, vendar so v 
vseh družbenoekonomskih sistemih prevzemi naraven komplement drugim mehanizmom 
na trgih kapitala (Bešter, 1997). 

V delu bom uporabil termin prevzem na podlagi Bešterjeve terminologije. Prevzem kot 
splošni pojem vključuje vse različne oblike nadzora nad določenim podjetjem, ne glede na 
to, ali gre za sovražno ali prijazno transakcijo. Bešter razlikuje med tremi vrstami 
prevzema, in sicer združitev, prevzem z odkupom delnic in prevzem z odkupom 
premoženja ciljnega podjetja. Poleg omenjenih treh oblik prevzemov je mogoče doseči 
spremembe v nadzoru nad podjetjem s pridobivanjem pooblastil za zastopanje pri 
glasovanju na skupščini delničarjev (proxy rights) in z LBO1 (leveraged buy out). 

1. ZDRUŽITEV PODJETIJ 

 O združitvi podjetij govorimo takrat, kadar iz dveh ali več podjetij nastane eno samo 
(Weston, 1990, str. 4). Znotraj kategorije združitev ločimo pripojitve in spojitve.  Kadar od 
vseh podjetij, ki se združujejo, ostane eno samo, govorimo o pripojitvi. Druga podjetja 
prenesejo nanj vse svoje premoženje in obveznosti ter prenehajo obstajati.  O spojitvah 
govorimo takrat, kadar se dve podjetji ali več podjetij združi v popolnoma novo podjetje. 
To novo podjetje ravno tako prevzame nase vse premoženje in obveznosti podjetij, ki 
prenehajo obstajati (Hampton, 1989, str. 394). 

Združitve lahko razdelimo tudi z vidika dejavnosti, s katero se podjetja ukvarjajo pred 
združitvijo. Ločimo horizontalne združitve, pri katerih gre za povezovanje podjetij v isti 
dejavnosti, vertikalne združitve - povezovanje podjetij na različnih stopnjah proizvodnega 
procesa - in konglomeratne združitve - združevanje podjetij v popolnoma različnih 
dejavnostih (Weston, 1990, str. 4). 

2. PREVZEMI PODJETIJ Z ODKUPOM DELNIC 

Prevzemi podjetij z odkupom delnic so nakupi zadostnega števila ali celo vseh delnic z 
glasovalno pravico neke odprte delniške družbe, in sicer jih neposredno odkupijo njeni 

                                                 
1 Odkup podjetja z zadolžitvijo (LBO- leveraged buy out)- pomeni prevzem podjetja z uporabo najetih 
kreditov. Običajno se za zavarovanje najetih kreditov uporabi premoženje ciljnega podjetja, dolg pa se 
poplača iz prihodkov tega podjetja. Management podjetja lahko uporabi LBO in s preoblikovanjem  odprte 
delniške družbe v zaprto prevzame celoten nadzor nad podjetjem. v tem primeru gre za MBO-management 
buy out (Bešter, 1996, str. 27). 
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delničarji (Bešter, 1996, str. 27). Po prevzemu z odkupom delnic ostane ciljno podjetje v 
celoti odgovorno za svoje obveznosti, razen če kasneje prevzem preraste v formalno 
združitev podjetij. Prevzemi podjetij z odkupom delnic so za management ciljnega podjetja 
pogosto nezaželeni ali celo nesprejemljivi - govorimo o neprijaznih in celo sovražnih 
prevzemih2. 

3. PREVZEMI PODJETIJ Z ODKUPOM PREMOŽENJA 

Prevzemnik lahko pridobi nadzor nad drugim podjetjem tudi z odkupom dela ali celote 
njegovega premoženja (Bešter, 1996). Ciljno podjetje po prodaji premoženja prevzemniku 
lahko ostane tudi nespremenjeno, vendar po končanem prenosu lastništva običajno preneha 
obstajati kot pravna oseba. 

4. POOBLASTILA ZA GLASOVANJE NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV 

"Proxy" je ustrezno overjeno in časovno omejeno pooblastilo, ki pooblaščeni osebi daje 
pravico, da v imenu podpisnika pooblastila (delničarja) glasuje na letni skupščini 
delničarjev (Bešter, 1996). Za ta pooblastila se lahko potegujejo managerji, disidentske 
skupine delničarjev in zunanji investitorji, ki poskušajo doseči imenovanje svojega člana v 
nadzornem svetu podjetja. 

5. ODKUP PODJETJA Z ZADOLŽITVIJO  

V literaturi sem zasledil, da avtorji za Leveraged buy-out in njegove različice, zlasti 
managerski odkup podjetja, uporabljajo izraz buy-out oziroma odkup. Buy-out v delu 
prevajam kot odkup podjetja. Odkup podjetja razumem kot operacijo, ko določena družba, 
ki jo ustanovijo pobudniki te operacije, odkupi delnice druge družbe, družbe target oziroma 
ciljne družbe. Novoustanovljena družba3 pridobi finančna sredstva s strani bank ali drugih 
finančnih organizacij v obliki dolga ali vloženega kapitala (angl. Equity). Ti bodo posojilo 
oziroma investirani kapital dobili povrnjen na podlagi denarnih tokov, ki jih bo ustvarjala 
ciljna družba.  

                                                 
2 Prevzem je sovražen le do managementa ciljnega podjetja, ki se iz različnih razlogov  ne strinja s 
prevzemom in se zato z različnimi ukrepi poskuša braniti. Sovražnost prevzema tako ni usmerjena proti 
delničarjem ciljnega podjetja, saj imajo ti možnost, da se odločijo in delnice obdržijo ali pa sprejmejo 
ponudbo prevzemnika in svoje delnice prodajo (Bešter, 1996, str. 32) 
3 Tudi newco ali shell company. 
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Odkup podjetja je v najširšem pomenu operacija, v kateri se lastništvo podjetja prenese od 
obstoječih lastnikov na nove lastnike.4 Na podlagi sestave skupine, ki se odloči za 
omenjeno operacijo, in ostalih lastnosti govorimo o različnih oblikah odkupa.  

Weston (2001) v svojem delu govori o odkupu podjetja z zadolžitvijo zlasti v povezavi s 
preoblikovanjem odprte delniške družbe v zaprto delniško družbo5. Podobne definicije 
lahko najdemo tudi v drugi finančni literaturi6 in pri Bešterju (Prevzemi podjetij, 1996, str. 
38). Kakor bomo videli kasneje, je to pomembna, vendar le ena od možnih izvedb odkupa 
z zadolžitvijo.  

Preoblikovanje odprte delniške družbe7 v zaprto delniško družbo8 je proces, v katerem se 
družba, ki kotira na borzi, znajde v rokah manjšega števila večjih lastnikov, ki družbo 
umaknejo iz borzne kotacije. V tem primeru govorimo o zasebni oziroma zaprti delniški 
družbi. Delnice zasebne delniške družbe pristanejo v rokah manjšega števila investitorjev, 
med katerimi ima pogosto velik delež lastništva tudi management omenjene družbe.  

Delničarji odprte delniške družbe se morajo strinjati s preoblikovanjem v zaprto družbo 
(Van Horne, 1995). Njihova nagrada je premija nad tržno ceno, ki jo plačajo prevzemniki 
oz. skupina investitorjev.  Motivi za prehod iz odprte v zaprto delniško družbo so po Van 
Hornu (1995 str. 691) naslednji: 

1. stroški, povezani s kotacijo na borzi;  

2. objavljanje podatkov o poslovanju in vseh relevantnih informacij, ki se lahko odražajo 
na ceni delnice;  

3. sestanki z borznimi analitiki, kjer morajo vodilni izdajati poslovno občutljive 
informacije; 

4. osredotočanje na četrtletne rezultate poslovanja, ki je v nasprotju z dolgoročnim 
pogledom na poslovanje; 

5. izboljšanje managerskih spodbud pri doseganju boljših rezultatov. Management je s 
pridobitvijo večjega lastniškega deleža bolj motiviran in pripravljen trše delati. 

Običajno se pri preoblikovanju odprte delniške družbe v zaprto uporablja Leveraged buy 
out (LBO) oziroma njegove izvedenke.  

                                                 
4 “Simply stated a buy-out involves the transfer of ownership of an entity from its current owners to a new set 
of owners …”, CMBOR Annual Review, 1991. 
5 Angl. going private. 
6 J.C. Van Horne: Financial Management and policy, 1995 in Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of 
financial management, 1998. 
7 "Delniška družba v lasti razmeroma velikega števila posameznikov, ki niso aktivno vključeni v njeno 
poslovanje. Lastništvo takšne delniške družbe praviloma ni omejeno," (Mramor, 1999). 
8 "Delniška družba v lasti manjšega števila posameznikov, ki so običajno člani njene uprave. Lastništvo te 
delniške družbe je praviloma omejeno na sorazmeroma ozek krog 'dobro poučenih' investitorjev," (Mramor, 
1999). 
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Odkup podjetja z zadolžitvijo9 je po najširši definiciji nakup podjetja, pri katerem ima 
kupljeno podjetje po opravljeni transakciji večji delež dolga oziroma stopnje zadolžitve v 
primerjavi z obdobjem pred transakcijo. Na splošno bi lahko dejali, da kadar koli se v 
procesu prevzemanja podjetjij pojavi sprememba v stopnji zadolžitve v ciljnem podjetju, ki 
je višja v primerjavi z obdobjem pred prevzemom, gre za odkup, pri katerem se je uporabil 
finačni vzvod10 (AIFI, 2001)11. 

Odkup podjetja z zadolžitvijo je način odkupa podjetja, pri katerem se kupec (npr. uprava 
podjetja) zadolži z namenom, da od lastnikov kupi deleže v podjetju oziroma delnice 
(Mramor, 1999, str. 54). 

Varanelli (2001) pa pravi, da je odkup podjetja z zadolžitvijo finančna transakcija, v kateri 
določena družba, ki jo ustanovijo pobudniki te operacije, odkupi delnice druge družbe, 
družbe target oziroma ciljne družbe. Bistveno pri omenjeni operaciji je ustvarjanje 
zadostnih denarnih tokov s strani ciljne družbe, s katerimi se odplačuje dolg, nastal pri 
transakciji. Pri odkupu podjetja z zadolžitvijo novoustanovljena družba12 pridobi finančna 
sredstva s strani bank ali drugih finančnih organizacij (npr. skladov tveganega kapitala). Ti 
bodo posojilo oziroma investirani kapital dobili povrnjen na podlagi denarnih tokov, ki jih 
bo ustvarjala ciljna družba.  

To pa je obenem tudi največja zanimivost omenjene transakcije. Prevzemnik najame 
posojilo in ga zavaruje s sredstvi družbe, ki jo prevzema. Dolžnik je torej prav ciljna 
družba, in ne prevzemnik, saj cena nakupa bremeni prav premoženje ciljne družbe. 

Prvih nekaj let po odkupu podjetja z zadolžitvijo je potrebno denarne tokove ciljne družbe 
usmeriti v odplačevanje dolga. Kapitalske investicije, R&R, oglaševanje in vlaganje v 
razvoj zaposlenih igrajo v tem obdobju sekundarno vlogo (Van Horne, 1995).  

Nekaj temeljnih lastnosti podjetij, kandidatov za odkup podjetja z zadolžitvijo po Van 
Hornu13:  

a) podjetja, ki se pri poslovanju lahko za prvih nekaj let izognejo večjim stroškom: npr. 
če so prestala temeljit investicijski ciklus in imajo zato novo opremljene proizvodne 
zmogljivosti;  

b) stabilni in predvidljivi denarni tokovi iz poslovanja14 so izjemno pomembna lastnost 
podjetij kandidatov za odkup z zadolžitvijo; 

                                                 
9 Leveraged buy out ali LBO. 
10 "Delež, ki ga v strukturi kapitala podjetja predstavljajo prednostne delnice in dolgoročni dolg podjetja," 
(Mramor, 1999). 
11 L’impatto economico delle operazioni di buy-out (collana Capitali a rischio e impresa, Quaderno n.11, 
AIFI, 2001). 
12 Newco. 
13 Van Horne; Financial Management and policy, 1995. 
14 Operating cash flow 
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c) zaželjena so predvsem podjetja, ki upravljajo s prepoznavno blagovno znamko, po 
možnosti izdelkov za široko porabo;  

d) manj kot je poslovanje podjetja ciklično, tem bolj je zanimivo za odkup z zadolžitvijo; 

e) izkušen, sposoben in predan management. 

5.1  NAJPOGOSTEJŠE VRSTE ODKUPA PODJETJA  

Odkupe lahko glede na akterje, ki spodbudijo operacijo delimo na: 

1. Odkup s strani institucionalnega investitorja15 pomeni nakup ciljnega podjetja 
oziroma divizije večjega podjetja s strani večjega institucionalnega investitorja oziroma 
sklada tveganega kapitala (Wright, Robbie, 1996, str. 691). Investitor ne upravlja aktivno 
podjetja, temveč se odloči ohraniti dotedanji management podjetja ali pripelje novo 
managersko ekipo ali pa se odloči za kombinacijo eksternega in internega managementa. 
Pri omenjeni transakciji management lahko dobi ali pa tudi ne določen delež v podjetju. 
Deleži managementa pri odkupov s strani insstitucionalnega investitorja so občutno nižji v 
primerjavi z večjimi managerskimi odkupi. Ti znašajo le 10% za razliko od 25-30% pri 
managerskih odkupih. 

2. Managerski odkup podjetja pomeni, da management odda ponudbe za nakup ciljnega 
podjetja, ki je največkrat zaokrožen del oziroma divizija večjega podjetja. Managerji, ki so 
zaposleni v ciljni družbi, financirajo omenjeno transakcijo deloma s svojim premoženjem, 
večinoma pa s kombiniranjem najetih kreditov in tveganega kapitala (Wright, Robbie, 
1996, str. 691). 

3. Odkup podjetja s strani zunanjega managementa16 je podoben managerskemu 
odkupu podjetja, vendar gre v tem primeru za ponudbo za nakup ciljnega podjetja s strani 
zunanjega managementa oziroma managementa, ki ni zaposlen v ciljni družbi. 

Poleg omenjenih različic so se razvile še gruge, ki jih pa v glavnem pomenijo kombiniranje 
naštetih različic. Najpogostejše kombinacije so predstavljene na sliki 1. 

Odkup podjetja z zadolžitvijo torej ni nič drugega kakor tehnika za izpeljavo transakcij 
managerskega odkupa in odkupa podjetja s strani zunanjega managementa. Transakcije 
managerskega odkupa in odkupa podjetja s strani zunanjega managementa so lahko 
izpeljane s strani institucionalnega investitorja in managementa tudi brez uporabe 
finančnega vzvoda. V tem primeru govorimo o čistem MBO-ju (AIFI, 2001). 

 

                                                 
15 Investor led buy out 
16 Management buy-in 
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Slika 1: Vrste odkupa podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Management and employee buy-outs in central and eastern Europe. EBRD, 1993. 

V praksi je izjemno težko ločiti operacije managerski odkupa od odkupa s strani 
institucionalnega investitorja (AIFI, 2001). Težko ugotovimo, ali je pri operaciji 
pomembnejši management ali institucionalni investitor, ker tako prvi kot drugi igrajo 
izjemno pomembno vlogo pri izpeljavi transakcije. Pogosto pa se določene transakcije 
managerskega odkupa in odkupa podjetja s strani zunanjega managementa prekrivajo 
zaradi nakupa delnic podjetja, tako s strani internega kakor tudi eksternega managementa. 

V naslednjih poglavjih bom skušal prikazati vse lastnosti managerskih odkupov in lastnosti 
institucionalnega okolja, v katerem so se razvijali. 

6. PROBLEM AGENTOV 

Lastniška struktura sodobnih odprtih delniških družb je zelo razpršena in, kar je bistveno, 
njihovi lastniki niso managerji, ki ta podjetja vodijo (Bešter, 1996). Problem nadzora 
lastnikov nad podjetji oziroma managerji obstaja od 19. stoletja z izrazitejšim pojavljanjem 
odprte delniške družbe in z ločitvijo med lastništvom in vodenjem podjetij (Jaklič, 
Hočevar, 1999, str. 22).  

Naloga managerjev je usklajevanje aktivnosti, ki maksimirajo tržno vrednost podjetja. 
Delničarji so lastniki, ki nosijo finančno tveganje. V zameno za tveganje pa želijo 
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prejemati neko nagrado oziroma povečevanje tržne vrednosti enote premoženja.  Na 
relaciji delničarji-managerji prihaja do problema agentov, saj z razpršitvijo premoženja 
delničarji-principali ne razpolagajo z ustreznimi mehanizmi nadzora nad managerji, ki 
nastopajo v vlogi agentov, in njihovimi odločitvami o utemeljenosti izvajanja projektov in 
investicij. 

Velika verjetnost zaostrovanja problema agentov nastopi takrat, ko imajo managerji le 
majhen lastniški delež v podjetju (Jensen, 1989).  Managerji, z nepomembnim lastniškim 
deležem v podjetju, ki jim prinaša le majhen del njihovih skupnih dohodkov, ravnajo 
drugače kot njihovi kolegi z večjimi lastniškimi deleži. Ti menedžerji primarno ne ravnajo 
kot lastniki, zato lahko bodisi pretirano izkoriščajo določene privilegije (dragi službeni 
avtomobili, razkošno opremljene pisarne, itd.) ali svoje delo opravljajo manj prizadevno, 
kot bi ga sicer. 

7. TEORIJA PRESEŽNIH DENARNIH TOKOV 

Presežni denarni tok je presežek nad sredstvi, potrebnimi za financiranje vseh projektov v 
podjetju. Jensen (1989) pravi, da so stroški agentov v obliki konfliktov med managerji in 
delničarji glede razporejanja presežnih denarnih tokov glavni dejavnik intenzivnosti 
prevzemov. 

Kakor sem že opozoril, imajo tako management kot delničarji različne interese, vsak želi 
čim bolj izpostaviti lastne, tako da prihaja do konfliktov pri postavljanju in izvajanju 
strategij poslovanja podjetja.  

Presežni denarni tok bi moral biti izplačan delničarjem v obliki dividend, sicer se ne 
maksimira korist delničarjev kot lastnikov (Bešter 1996, str. 60). Vendar pa izplačila 
denarnih presežkov v obliki dividend zmanjšujejo obseg premoženja, s katerim upravlja 
management. Managerji se želijo izogniti plačevanju presežkov v obliki dividend, in tako 
povečati obseg premoženja, s katerim upravljajo, kar povečuje moč managementa. 
Nagrajevanje managementa pa je v pozitivni korelaciji z rastjo podjetja (Jensen, 1989). 

Zadolžitev podjetja je dober instrument reševanja omenjenega problema, saj zmanjšuje 
obseg presežnih denarnih tokov, s katerimi razpolaga management. Management je 
prisiljen ustvarjati zadosten denarni tok, oziroma usmerjati presežne denarne tokove v 
odplačevanje anuitet. Nevarnost nezmožnosti izplačila anuitet predstavlja managementu 
močno spodbudo za učinkovitejše poslovanje podjetja. 

Pojavlja se tudi vprašanje strukture kapitala, kar pa ni tema diplomskega dela. Povejmo le, 
da pomembnost strukture kapitala najdemo v povezavi z osnovnim ciljem poslovanja 
podjetja, ki je maksimirati tržno vrednost enote lastniškega kapitala podjetja (Mramor, 
1991, str. 34). 
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Prekomerna zadolžitev oziroma zadolžitev prek optimalne stopnje je včasih zaželjena, saj 
spodbuja managerje k omejevanju programov širitve podjetja in prodaji delov podjetja, 
katerih cena je večja zunaj podjetja (Bešter 1996, str. 62). Ta proces je razviden iz 
primerjave primernosti organizacijske strukture in poslovne strategije. Rezultat tega pa je 
bolj fleksibilno, učinkovito in konkurenčno podjetje. 

Dolžniški vrednostni papirji zagotavljajo delničarjem (če so ti hkrati tudi upniki)17 tudi 
pravico do zahteve po stečaju podjetja, če managerji ne izpolnjujejo prevzete obveznosti 
plačila dolga. 

II. MANAGERSKI ODKUP PODJETJA 

Managerski odkup podjetja je transakcija, v kateri celotno korporacijo, filialo podjetja 
(angl. subsidiary) ali divizijo večjega podjetja kupi novo podjetje, v katerem ima 
management kupljene družbe velik lastniški delež (S.F. Reed, Lane, Edson, P.C., 1989, str. 
350). Wright in Robbie (1996, str. 691) pa pravita, da managerski odkup podjetja pomeni 
oddajo ponudbe managementa za nakup ciljnega podjetja, ki je največkrat zaokrožen del 
oziroma divizija večjega podjetja. Managerji, ki so zaposleni v ciljni družbi, financirajo 
omenjeno transakcijo deloma s svojim premoženjem, večinoma pa s kombiniranjem 
najetih kreditov in tveganega kapitala. 

Odkupi vključujejo različne interese managerjev, podjetij, ki financirajo transakcijo, in 
podjetij samih (Wright, Wilson, Robbie, 1996). V svojem bistvu managerski odkup 
podjetja pomeni, da obstoječi management podjetja odkupi pomemben lastniški delež 
podjetja. Če pa podjetje odkupi zunanjenji management pomeni, da zunanji managerji s 
pomočjo institucionalnih investitorjev prevzamejo nadzor nad podjetjem. 

Managerski odkupi so se razvili v začetku osemdesetih let zlasti v ZDA in Angliji, kasneje 
pa tudi v kontinentalni Evropi, vendar v manjšem obsegu. Razloge, da se je omenjena 
operacija razvila in se razvija zlasti v anglosaškem svetu, lahko najdemo zlasti v 
institucionalnem okolju, v katerem poslujejo podjetja v tem družbenogospodarskem 
sistemu. Finančni sistem, sistem vladnja podjetij, razpršenost lastništva, vloga kapitalskega 
trga, zakonodaja, shareholder koncept, razvitost trga tveganega kapitala in drugi elementi 
institucionalnega okolja igrajo pomembno vlogo pri razvoju managerskih odkupov. O tem 
bom natančneje spregovoril v naslednjih poglavjih. 

 

 

                                                 
17 Pri mezzanine financing,  ki se uporablja za financiranje odkupa z zadolžitvijo in njegovih izvedenk. 
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Slika 2: Trendi na Evropskem Buy-out/Buy-in trgu v obdobju 1981-2000 
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Vir: CMBOR Quarterly Review, Spring 2002.  

Ključna mehanizma, ki največ prispevata k pozitivnim učinkom managerskih odkupov, sta 
učinkovitejši sistem nadzora finančnih investitorjev in učinkovitejše spodbude (angl. 
Incentives) za managerje-lastnike, ki s pomočjo omenjene operacije pridobijo visoke 
kapitalske deleže ob relativno nizkem vložku lastnih sredstev.  

1. VIRI  DEJAVNOSTI MANAGERSKEGA ODKUPA 

Najpogostejši viri, ki povzročijo izvedbo managerskih odkupov podjetja, so:  

1. Preoblikovanje odprte delniške družbe v zaprto delniško družbo, da bi se s tem izognili 
prevzemu. Odprte delniške družbe morajo v skladu s pravili borze in z zakonodajo 
natančno obveščati delničarje o svojem poslovanju (četrtletni rezultati, računovodski 
izkaz, itd…). To povečuje stroške podjetja, predvsem pa omogoča, da konkurenti z 
lahkoto pridobijo dragocene informacije.  Potreba po četrtletnih in letnih poročilih o 
ustvarjenem dobičku, ki jih mora odprta delniška družba javno objavljati pa ustvarja 
konflikt med kratkoročnim ustvarjanjem pričakovanega dobička in potrebo po 
dolgoročni rasti. To vpliva na ohranjanje dolgoročne konkurenčnosti podjetja, zlasti s 
pomočjo investiranja presežnih denarnih tokov v razvoj. 

2. Konglomeratna korporacija želi prodati del podjetja, da bi pridobila sredstva za 
prevzem drugega podjetja ali za zmanjšanje dolga.  

3. Lastniki družinskega podjetja se želijo upokojiti in ob tem želijo prepustiti dejavnost 
ljudem, ki jim zaupajo. 
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4. Velika korporacija se strateško preusmeri (angl. Corporate refocusing) oziroma 
management določi drugačne strateške smernice, in naenkrat del korporacije izpade iz 
osnovne dejavnosti podjetja. 

5. V podjetju nastane potreba po korporacijskem prestrukturiranju (angl. Corporate 
restructuring).  

6. Privatizacija podjetij v državni lasti 

Slika 3: Vir operacij Buy-out v Evropi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: CMBOR, Quarterly Review, 2000. 

2. ŽIVLJENJSKI CIKEL MANAGERSKEGA ODKUPA 

Odkupi ustvarjajo nove samostojne organizacije, vendar ni nujno, da bo organizacija v 
nedogled obstajala v obliki odkupa (Wright et al., 1991). Odkupe moramo skupaj z 
drugimi oblikami korporativnega prestrukturiranja (angl. Corporate restructuring) moramo 
gledati kot stopnjo v dinamičnem življenjskem ciklu podjetja. 

Na začetku življenjskega cikla odkupa mora obstajati razlog oziroma motivacija obstoječih 
lastnikov za prodajo celotnega podjetja ali njegovega dela. Kot smo ugotovili v 
predhodnem poglavju, obstaja več razlogov oziroma virov za managerski odkup podjetja. 

Da pride do odkupa podjetja, pa se mora pojaviti tudi želja managementa po nakupu 
lastniškega deleža podjetja (Wright, Robbie, 1996, str. 697). Motivi managementa so lahko 
vezani na: ohranjanje delovnih mest, priložnost, ki je zaradi oblike lastništva niso mogli 
izkoristiti, se osvoboditi restriktivnega lastniškega nadzora in pravil trga vrednostnih 
papirjev ter izogibanje sovražnemu prevzemu. Uspešnost managementa pri pogajanjih je 
največkrat odvisna od ponudbe najvišje cene. Cena, ki jo management lahko ponudi, je 
odvisna od sposobnosti preživetja podjetja kot samostojne enote in ocene privlačnosti 
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odkupa s strani zunanjih finančnih investitorjev. Če gre za prodajo dela podjetja, pa cena 
ne igra najpomembnejše vloge, pomebnejši so naslednji faktorji: tveganje odhoda 
managementa, ohranjanje poslovnih vez,  izogibanje posredovanja poslovnih informacij 
konkurenčnim kupcem (angl. Trade bidders), managersko specifično znanje. 

Sposobnost managementa je izjemno pomemben dejavnik, ki mora biti finančnim 
investitorjem jasno predstavljen v poslovnem načrtu. Nadalje, izjemno pomembrn del 
odkupa je oblika kapitalske strukture in kombinacija institucionalnih investitorjev, ki 
omogoča izpolnitev managerskih ciljev in obenem omogoča finančnim investitorjem 
doseganje lastnih ciljev. 

Obstaja nevarnost, da managerji ponudijo previsoko ceno. To jim kasneje onemogoča 
servisiranje dolga s pomočjo dejanskih in pričakovanih denarnih tokov ali odprodajo delov 
premoženja.  

Poslovanje odkupljenega podjetja po izvedbi transakcije je izjemno pomembno in 
predstavlja naslednjo fazo. Na odkupe, skupaj z ostalimi oblikami korporativnega 
prestrukturiranja (angl. Corporate restructuring), moramo torej gledati kot na stopnjo v 
dinamičnem življenjskem ciklu podjetja. Odkupi so dinamična kategorija, zato lahko 
statični pogled nanje predstavlja resno grožnjo. Odkupljeno podjetje, ki se ni sposobno 
prilagajati priložnostim, lahko začne poslovati slabše od pričakovanega.  

Na izhod iz investicije lahko gledamo kot na zadnjo fazo življenjskega cikla odkupa. Sredi 
osemdesetih let je bila kotacija na borzi (angl. Flotation) izjemno pomembna izhodna pot. 
V drugi polovici osemdesetih let pa se je pojavil trend prodaje drugim skupinam podjetij 
(trade sale). Povečan obseg prodaje skupinam podjetij kot izhodno pot v tem obdobju  
lahko razložimo z željo večjih podjetij po nakupu specialistov, ki obvladujejo  tržne niše. 
Management buy-in, secondary buy-out, investor led buy-out in kapitalsko 
prestrukturiranje (capital restrukturing) predstavljajo, poleg naštetih, še druge možnosti 
izhoda iz investicije (odkupa). Te lahko ob primernih pogojih približno ohranjajo začetno 
strukturo odkupa (Wright et al., 1991, str. 20).  
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3. GLAVNA INSTRUMENTA POZITIVNIH UČINKOV MANAGERSKEGA ODKUPA 

3.1. MANAGERJI LASTNIKI 

Wright, Wilson in Robbie (1993)18 v svoji raziskavi ugotovljajo, da se lastnosti vodilnih 
posameznikov, vpletenih v proces  managerskega odkupa in odkupa podjetja s strani 
zunanjega managementa, skladajo s splošnimi lastnostmi podjetnikov. Ti 
managerji/podjetniki prevzemajo oziroma izvajajo pomembne podjetniške aktivnosti na 
području prestrukturiranja podjetja in inoviranja. Velika večina managerskih odkupov 
ostane takih najmanj še osem let po izvedbi nakupa. 

Vpliv managmenta je posebno pomemben, ko je pobudnik managerskega odkupa podjetja 
management, ki zasluti podjetniško priložnost v transakciji (Wright, et al., 1992). 
Nadaljevanju podjetniške kariere v nasprotju z managersko kariero igra pomembno vlogo 
pri trajanju managerskega odkupa podjetja. 

Obstajajo podatki, da po managerskemu odkupu podjetja management izvaja korenite 
spremembe v nadzornih mehanizmih podjetja, prav tako pa izvaja tudi temeljito 
reorganizacijo (angl. organizational restructuring). Veliko truda je usmerjenega v prodajno 
funkcijo. 

Leta 1999 je bilo v Evropi v operacije managerskega odkupa podjetja vpletenih 4800 
managerjev. Managerski odkup podjetja je torej pomemben in močen inštrument za razvoj 
podjetniškega duha (Aifi, 2001). 

3.2. NADZORNA FUNKCIJA DOLGA  

Mehanizem nadzorne funkcije dolga je krivec za večino pozitivnih učinkov odkupa z 
zadolžitvijo. Podjetja, ki se preoblikujejo v zaprte delniške družbe, so sposobna tekmovati 
z odprtimi delniškimi družbami zaradi učinkovitejšega reševanja problema presežnih 
denarnih tokov. Idealni kandidati za odkup z zadolžitvijo so torej podjetja, ki poslujejo 
stabilno, imajo majhne možnosti za rast in so sposobna ustvarjati precejšnje denarne 
tokove. Ravno pri podjetjih z omenjenimi lastnostmi je problem presežnih denarnih tokov 
največji. 

                                                 
18 Namen omenjene raziskave je ugotoviti razliko med dolgoročnimi učinki manjših managerskih odkupov 
financiranih s tveganim kapitalom in odkupov financiranih z zadolžitvijo. 
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Bešter (1996) pravi, da se s posebno obliko financiranja odkupa z zadolžitvijo, ki ga 
imenujemo strip ali mezzanine financing19, zmanjšuje konfliktnost interesov med 
delničarjii in upniki in se obenem zmanjšuje tveganje stečaja.  

Če bi managerji skušali zadržati obljubljene dividende in jih nalagati v nedonosne projekte, 
bi imeli takšni delničarji/upniki možnost takojšnega ukrepanja nad managementom. Taka 
možnost je v razpršenem lastništvu odprte delniške družbe za delničarje nemogoča. Vsak 
imetnik paketa bi imel v primeru neizplačila anuitete pravico do uvedbe stečajnega 
postopka ali možnost zahtevati imenovanje svojega člana v nadzorni svet družbe. 

Tudi z vsakim zaostankom v izplačilu obveznosti20 iz naslova dolga dobijo lastniki paketov 
možnost poseganja v odločitve managementa. V podjetju s takšno strukturo kapitala je 
možno zamenjati management hitreje in z nižjimi stroški.  

Pomembna lastnost te oblike financiranja je tudi ta, da v primeru nezmožnosti plačila dolga 
ne prihaja do sporov med delničarji upniki. Delničarji upniki imajo interes, da podjetje 
dobro posluje in jim tako s pomočjo ustvarjenih presežnih denarnih tokov povrne vložena 
sredstva. Podjetje zato ne gre zlahka v stečaj (Bešter, 1996). 

Jensen (1989) pravi da so kritike odkupa z zadolžitvijo, in še posebej managerskega 
odkupa podjetja, da se managerji izogibajo zunanjemu nadzoru, nesmiselne. Odločitve 
managerjev so neposredno izpostavljene spremljanju velikih zunanjih investitorjev, ki so 
glavni delničarji in imajo obenem v rokah nadzorni svet podjetja. Ti investitorji imajo 
potrebna znanja in motivacijo za nadzor managementa. Ta motivacija je bistveno večja kot 
pri odprtih delniških družbah z razpršenim lastništvom, kjer imajo člani nadzornih svetov 
minimalni lastniški delež ali ga sploh nimajo. V nadzorni svet jih imenuje management in 
imajo lastne interese, ki se razlikujejo od interesov lastnikov.  

Zgovoren je primer, v katerem je Roberts (Corporate board, 1998), ustanovitelj družbe 
KKR, povzel besede direktorja enega od podjetij, v katerem so nameravali izvesti odkup: 
»Menim, da imate dober koncept pri odkupu našega podjetja, vendar nisem prepričan, da 
bi se vam pridružil. Na leto zaslužim milijon dolarjev in imam delniške opcije. Če delnice 
podjetja rastejo, lahko dodatno zaslužim, če padejo pa ne izgubim ničesar, ker svojega 
denarja nisem investiral v podjetje. Vi predlagate, naj investiram svoj denar v odkup. Če 
delnica zraste, zaslužim enako, ne da bi tvegal lastni denar. Imam 12 ljudi v nadzornem 
svetu, s štirimi smo bili sošolci, nekaj je direktorjev v podjetjih, kjer sem sam v nadzornem 
svetu, in me zato ne preganjajo. Če grem v posel z vami, bodo od mene zahtevali rezultate 
in mi bodo neprestano za petami. Poleg tega imam službeno letalo, s katerim resnično 

                                                 
19 Oblika financiranja med dolgom (senior debt) in navadnimi delnicami (Wright et al., 1991, str. 215). Gre 

za obliko financiranja s kombiniranjem različno tveganih dolžniških vrednostnih papirjev. Ti so speti v 
pakete, lahko tudi s kuponi za izplačilo dividend prednostnih ali navadnih delnic (Bešter. 1996, str. 63).  

20 Poplačilo obveznosti iz naslova dolga ima prednost pred poplačilom navadnih delnic 
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uživam in za katerega verjamem, da se ga boste želeli znebiti.« Odkupa kasneje niso 
izpeljali. 

Slika 4: Vpliv dolga na ohranitev vrednosti podjetja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Jensen, 1989 

Jensen pravi, da je povezava med zadolžitvijo in stečajem  (angl. insolvency) najmanj 
razumljen aspekt organizacijske evolucije, ki jo predstavljajo odkupi. Pravi, da nove 
hedging tehnike21 omogočajo zniževanje tveganja, povezanega z zadolževanjem. Pri 
večina odkupov z zadolžitvijo pride do nakupa obrestnih kapic ali pride do swap-ov, kjer 
se zadolžitev z gibljivo obrestno mero spremeni v zadolžitev s fiksno obrestno mero. 
Večina bank pri posojanju denarja zahteva za odkupe z zadolžitvijo takšne tehnike 
obvladovanja tveganj (angl. risk management techniques). Kritiki odkupov s pomočjo 
finančnega vzvoda večkrat spregledajo, da je stečaj včasih najmanj slaba rešitev in da so 
stroški stečaja nižji pri uporabi finančnega vzvoda v primerjavi s klasičnim lastniškim 
kapitalom. Jensen pravi temu privatizacija bankrota oziroma stečaja (angl. the privatization 
of bankruptcy). Odkupi z zadolžitvijo prihajajo v finančne težave pogosteje kot običajne 
odprte delniške družbe, vendar razmeroma malo transakcij pristane v stečaju. Te družbe so 
izjemno hitro reorganizirane, običajno v nekaj mesecih, in v primerjavi s formalnim 
stečajem z občutno manj stroški.  

                                                 
21 Hedging pomeni uporabo izvedenih vrednostnih papirjev pri zavarovanju določenih poslov. 
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S pomočjo zgornje slike22 bom razložil trditev, da je stečaj v svetu visokega finančnega 
vzvoda cenejši. Na sliki imamo podjetje A in podjetje B, ki sta si podobna v vsem, razen v 
strukturi financiranja (angl. Financial structure). Vsaka ima vrednost23 v višini 100 
miljonov SIT in stečajno vrednost24 v višini 10 miljonov SIT. Podjetje A ima na pasivi 
predvsem lastniški kapital, delež dolga znaša 20%, kar je običajno za odprte delniške 
družbe. Podjetje B ima visok finančni vzvod, saj znaša delež dolga 85%, kar je običajno za 
odkupe z zadolžitvijo v ZDA, kar bomo videli v poglavju, kjer je razložen razvoj trga v 
ZDA. Predpostavimo, da se obe podjetji srečujeta s težavami pri poslovanju. 

Podjetje B je hitreje v težavah s svojimi kreditodajalci kakor podjetje A. Ni potrebno, da bi 
se vrednost podjetja B dosti zmanjšala, da bi podjetje imelo težave pri plačevanju obresti 
dolga, saj ima dolga za 85 miljonov SIT. Vkolikor se podjetje B znajde v težavah, bo 
njegova vrednost daleč nad stečajno vrednostjo. Če se vrednost skrči na 80 mio SIT, ostaja 
še 70 mio SIT za ohranitev pred stečajnim postopkom. Kreditodajalci podjetja B imajo 
torej močno spodbudo pri ohranjanju preostanka vrednosti podjetja v hitri in učinkoviti 
reorganizaciji svojih zahtev/terjatev (angl. claims) izven sodnega postopka.  

Takih spodbud pri podjetju A ni. Njegova vrednost se lahko bistveno zniža, preden  
kreditodajalce začne skrbeti za svoje terjatve oziroma dolg podjetja v višini 20 mio SIT. V 
trenutku intervencije kreditodajalcev vrednost podjetja A dramatično pade. V primeru, da 
vrednost podjetja A pade pod 20 mio SIT, obstaja visoka verjetnost, da je podjetje vredno 
manj od njene stečajne vrednosti. Stečaj, z vsemi konflikti in stroški, je v tem primeru 
najracionalnejša odločitev. 

4. ODPRTA DELNIŠKA DRUŽBA VS. MANAGERSKI ODKUP 

Odprta delniška družba, glavni motor ekonomskega razvoja v ZDA v preteklem stoletju, ne 
more več dosegati zadovoljivih rezultatov in zato izgublja svojo veljavo v mnogih sektorjih 
gospodarstva (Jensen, 1989). Sedaj je potrebno poiskati nove oblike korporativnega 
organiziranja, ki zapolnjujejo vrzeli na področju lastništva, lastniškega nadzora in nadzora 
nad poslovanjem. Ta organiziranost zahteva aktivno vlogo investititorjev. Omogočiti mora 
lažji in učinkovitejši nadzor nad managerji25 in onemogočiti vlaganja presežnih srdestev v 
neučinkovite projekte, usmeriti management, da temeljito premisli strateško usmeritev 
podjetja, siliti v temeljito reorganizacijo in prestrukturiranje aktivnosti ter v zmanjševanje 
presežnih in nepotrebnih stroškov. Tako korporativno organiziranje predpostavlja 
drugačno motiviranje in delovanje managementa.  

                                                 
22 Primer je prikazan s pomočjo dveh hipotetičnih podjetij, ki poslujejo na tleh ZDA in ne upošteva 

posebnosti, ki veljajo v Sloveniji. 
23 Diskontirana vrednost prihodnjih denarnih tokov 
24 Liquidation or salvage value 
25 Hands on 
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Dejstvo, da se prevzemne premije in premije za prestrukturiranje (angl. Restructuring 
premiums) gibljejo okoli 50% kaže na to, da managerji uničijo 30% vrednosti podjetja 
preden se srečajo z resno nevarnostjo. To uničevanje vrednosti generira velike priložnosti 
za doseganje dobička. Odgovor na te priložnosti pa je oblikovanje inovativnih finančnih 
institucij, ki ponovno zajamejo izgubljeno vrednost. Prevzemi in odkupi z zadolžitvijo so 
produkti the institucij (Jensen, 2000).  

Pri managerskemu odkupu podjetja management ni več zgolj vloga zaposlenega, ampak 
tudi vloga lastnika, kar pomeni bistven zasuk v ravnanju oziroma zasuk interesov v smeri 
interesov lastnikov. 

Sklepamo, da managerski odkup podjetja lahko tekmuje z odprto delniško družbo, saj taka 
kapitalska struktura podjetja pomeni sinergično prepletanje finančnih instrumentov, ki 
omogočijo odkup in obenem institucionalnim investitorjem prinašajo učinkovitejši nadzor, 
managerjem/podjetnikom pa zaradi zasuka interesov v smeri interesov lastnikov 
učinkovitejše spodbude za uspešnejše poslovanje. 

5. VPLIV MANAGERSKEGA ODKUPA NA PODJETJA 

Jensen (1993) pravi, da so managerski odkupi podjetja nova dolgoročna oblika 
organizacije. V podjetjih, ki so se odločila za to transakcijo, s pomočjo kapitalske 
spodbude managerjev/podjetnikov in nadzornih mehanizmov lahko pričakujemo boljše 
rezultate v primerjavi z obdobjem pred transakcijo. Koristi nastajajo tam, kjer so 
podjetniki, imetniki večinskega kapitalskega deleža v podjetju, dolgoročno predani 
podjetju, kar je opaziti zlasti pri manjših managerskih odkupih oz. pri tistih, kjer ima 
management večji lastniški delež. 

Odkup z zadolžitvijo omogoča večjo vpletenost različnih interesnih skupin, zlasti pa 
zaposlenih, v poslovanje podjetja. Njihova pričakovanja in delovanje so vezana na 
rezultate poslovanja, razvoj podjetja in na povečevanje vrednosti podjetja, kar se odraža 
tudi na povečevanju njihovega vloženega premoženja (Aifi, 2001). 

Jensen (1989) pravi, da je plača managerja v podjetju po odkupu z zadolžitvijo dvajsetkrat 
bolj občutljiva na uspešnost poslovanja v primerjavi z managerji običajnih odprtih 
delniških družb. 

Odkupi podjetij so nova oblika organizacije, kjer ima management večje spodbude za 
uspešno poslovanje, v primerjavi s situacijo pred odkupom, in kjer imajo institucionalni 
investitorji kot solastniki večji nadzor in vpliv nad managementom (Wright et al, 1993). 
Pri managerskih odkupih se pojavlja zlasti dilema o tem, ali so učinki odkupa kratkoročne 
ali dolgoročne narave, in zakaj se nekatere odkupne transakcije ohranjajo lastniško 
strukturo daljše obdobje, druge pa krajše obdobje. Obstaja bojazen, da se bodo managerski 
odkupi podjetja, kmalu spet znašli v obliki, ki jo je imelo podjetje pred transakcijo. Lahko 
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se zgodi, da so največje koristi, ki izhajajo iz aktivnosti na području prestrukturiranja 
podjetja in nižanja stroškov, kratkoročne narave in da upravljalci finančnih institucij, zlasti 
skladi tveganega kapitala, ki financirajo podvig in si želijo visoke stopnje donosa, izvajajo 
močne pritiske na management v želji po čimhitrejšemu izstopu iz investicije. 

Wright, Wilson in Robbie (1993) v svoji raziskavi ugotovljajo, da celo 10 let po transakciji 
polovica podjetij ohranja lastniško strukturo, čeprav managerski odkupi, financirani s 
pomočjo tveganega kapitala izstopajo iz investicije z višjimi stopnjami v primerjavi z 
odkupi, pri katerih se uporabljajo druge oblike financiranja, zlasti zadolževanje.  V tem 
desetletnem obdobju so managerski odkupi, ki ohranjajo svojo kapitalsko strukturo, 
podvrženi izjemno velikim spremembam, tako podjetniško strateškim akcijam kot 
stroškovnemu prestrukturiranju.  

Obstoječe raziskave (Kaplan, 1991 v ZDA; Wright, Thompson, Robbie& Wong, 1995 v 
VB; Wright, Robbie, Romanette, Thompson, Joachimson, Bruining &Herst, 1993 v 
Franciji, na Švedskem in na Nizozemskem) kažejo na to, da čeprav so nekateri managerski 
odkupi v kratkem času odprodani ali ponovno kotirani na borzi (IPO), večina transakcij 
ohranja obliko managerskega odkupa dlje kot sedem let. V primerjavi z večjimi manjši 
odkupi pogosteje ohranjajo lastniško strukturo (Wright, Robbie, 1996).  

Pri financiranju managerskih odkupov podjetij igrajo pomembno vlogo banke in skladi 
tveganega kapitala. Pričakovati je, da bodo managerski odkupi, financirani s tveganim 
kapitalom, hitreje izstopili iz investicije. Managerski odkupi, pri katerih ima management 
velik delež kapitala ostajajo v taki obliki daljše obdobje. Podjetja, ki ostajajo dlje časa v 
obliki managerskega odkupa, odkupujejo prednostne in navadne delnice (angl. Buy-back). 

Tabela 1: Pregled študij ekonomskega vpliva managerskega odkupa podjetja 

Avtor Št. podjetij 
v vzorcu 

Časovni 
interval 

opazovanja 
Država Št. Let1) 

% spr. 
zaposlenosti 

% spr. 
R&R 

% spr. 
Oper.den. 

tok/ 
Prihodki 

% spr. 
EBIT 

% spr. 
Oper.den. 

tok 

Kaplan (1988) 76 1980 – 86 ZDA (- 1 + 2) 0.9%  11.9% 30.7%  
Kaplan/Stein 

(1991) 66 1980 – 89 ZDA (- 1 + 2)   12.1%   

Kitching (1989) 110 1980 – 87 ZDA /UK ( 0 + 3)   55%   
Muscarella/ 
Vetsuypens 

(1990) 
35 1976 – 87 ZDA sprem. -0.6%  23.5%   

Opler (1992) 44 1985 – 89 ZDA (- 1 + 2) 0.3% 3.19% 16.5% 11.9% 34.5% 

Smith (1990) 58 1977 – 86 ZDA (- 1 + 2) 2% -7.4%    
EVCA/PWC 

(2001) 300 1992 – 97 Europa ( -1 + 3) 47%2) 66%  7%  

Bartolotta 
(1997) 19 1987 – 94 Italia ( -1 + 2) 1.6%  15.4% 17% 29.2% 

1) Časovni interval opazovanja spremenjlivk v vzorcu podjetij. Z negativnim predznakom so označena leta 
pred izvedbo odkupa, s pozitivnim predznakom pa leta po izvedbi odkupa. Leto 0 je leto izvedbe odkupa. 
2) Povečanje števila zaposlenih v obdobju po izvedbi odkupa. 

 Vir: AIFI 2001. 
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Na podlagi raziskave o vplivu managerskega odkupa na podjetja (AIFI, 2001) lahko 
zapišemo naslednje ugotovitve: 

a) večina managerskih odkupov se opravi s tehniko odkupa s finančnim vzvodom, 

b) v evropskih državah se pri odkupih s finančnim vzvodom uporablja v povprečju nižja 
raven zadolžitve kot v ZDA, 

c) instrument finančnega vzvoda omogoča prestrukturiranje kapitalske strukture ciljnega 
podjetja in s tem izboljša učinkovitost vloženega kapitala, 

d) večja zadolžitev podjetja po operaciji odkupa s finančnim vzvodom se ne izkaže kot 
nevarna za finančno stabilnost podjetja, saj podjetje po operaciji posluje veliko 
učinkoviteje, zlasti zaradi spremembe lastništva (equity incentives) in boljšega 
nadzora institucionalnih investitorjev, 

e) odkup s finančnim vzvodom je primeren za razvoj podjetij, ki poslujejo tako v 
visokotehnoloških panogah, kot v tradicionalnih in zrelih panogah, 

f) odkup s finančnim vzvodom omogoča večjo vpletenost različnih interesnih skupin, 
zlasti pa zaposlenih, v poslovanje podjetja; njihova pričakovanja in delovanje 
povezuje z rezultati poslovanja, razvojem podjetja in na večanje vrednosti podjetja, 
kar se odraža tudi na večanju njihovega vloženega premoženja. 

g) leta 1999 je bilo v Evropi vpletenih v operacije managerskega odkupa podjetja 4800 
managerjev; managerski odkup podjetja je torej pomemben in močen inštrument za 
razvoj podjetniškega duha, 

h) odkupi z zadolžitvijo beležijo izjemno visoke deleže uspešnih transakcij.  

i) Odkupi, ki o se zaključili neuspešno znašajo le 10% vseh operacij. 

V splošnem lahko trdimo, da odkup podjetja z zadolžitvijo lahko služi kot primeren 
inštrument za razvoj zlasti majhnih in srednjih podjetij z visokimi sposobnostmi in znanji, 
ki pa potrebujejo spremembe pri načinu vodenju (AIFI, 2001). 
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6. POGOJI ZA RAZVOJ ODKUPNEGA TRGA26  

Odkupi najprej so se najprej razvili v ZDA, se nato preselili v Anglijo in se kasneje širili 
po kontinentalni Evropi. Wright et al (1992) navaja naslednje pogoje oziroma institucije, 
potrebne za razvoj slehernega odkupnega trga: 

 

1. želja lasnikov po prodaji in managerjev ali odkupnih skupin po nakupu korporacij 

2. obstoj tveganega kapitala 

3. obstoj bačnega in posredniškega sektorja, sposobnega opraviti spremembo lastništva 

4. obstoj pravnega in davčnega okvira, v katerem se lahko strukturira odkupe 

55..  obstoj kanalov za  izhod iz investicije  

Časovni okvir nastajanja in privlačnost omenjenih pogojev izvedbe bistveno vplivata na 
stopnjo razvoja odkupov v določeni državi v primerjavi z ostalimi. Omenjeni pogoji 
vplivajo tudi na vrsto odkupov, ki se oblikujejo na določenem trgu oziroma v državi. 

III. RAZVOJ NAJPOMEMBNEJŠIH ODKUPNIH TRGOV 

1. ZDA 

Razvoj odkupnega trga je rezultat razvitosti kapitalskega trga in zlasti odkupnih 
specialistov27, ki uporabljajo veliko količino, ter različne vrste dolga28. Te finančne 
ustanove, ki igrajo bistveno vlogo pri razvoju buy-out trga, predstavljajo novo obliko 
korporacijske organiziranosti in imajo bistveno vlogo pri prestrukturiranju korporacij v 
ZDA (Weston, 2001). 

Čeprav so bili v ZDA odkupi prisotni že v 60-ih in 70-ih letih, so osemdeseta leta zlata 
doba za omenjene transakcije. V poznih 70-ih letih je konkurenčnost ameriških podjetij 
strmo upadala. Pretekli prevzemni valovi so oblikovali vertikalno  in horizontalno 
integrirane korporacije, združitveni val v 60-ih in 70-ih letih pa velike konglomerate. 
Rezultat teh združitvenih valov so bili previsoki režiski stroški, kompleksna birokratska 
struktura in težavno nadzorovanje uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Povečana 

                                                 
26 Buy-out market 
27 (Jensen ,1989) pravi buy-out specialistom LBO Associations, med katerimi ima vodilno mesto družba 
Kohlberg Kravis Roberts. 
28 V literaturi se omenja zlasti senior debt, junior debt in mezzanine finance. 
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konkurenca je prisilila korporacije k povečevanju učinkovitosti in prestrukturiranju 
aktivnosti.  Na ameriškem trgu je bila za razliko od Evrope na razpolago velika količina 
senior in mezzanine dolga in želja po trgovanju in uporabi tega dolga. Poleg tega pa so v 
ZDA obstajale sofisticirane finančne tehnike in koncentracija v zrelih panogah z nizkimi 
investicijskimi potrebami. 

V osemdesetih in devetdesetih letih dvajsetega stoletja se je lastniški nadzor podjetij v 
ZDA drastično spremenil (Holmstrom, Kaplan, 2001). Pred letom 1980 je bil lastniški 
nadzor - mehanizmi, s katerimi so podjetja in njihovi managerji nadzirani - relativno 
pasivno. Nato se je v osemdesetih pojavil val prevzemov in prestrukturiranj podjetij. Ti 
prevzemi so bili zaznamovani z visoko stopnjo zadolževanja in sovražnosti . 

Obstoj trga nezavarovanih obveznic z visokim donosom, t.j. junk bonds, pomeni, da je 
lahko management skupaj z odkupnimi specialisti tekmoval z drugimi korporativnimi 
kupci pri prevzemih korporacij, kar je pripomoglo k razvoju izjemno velikih odkupov 
podjetij. Kulminacija pa je odkup korporacije RJR Nabisco v višini 25 miljard USD. 
Odkup je bil izvršen leta 1989 s strani odkupnega specialista Kohlberg, Kravis in Roberts. 
Čeprav je v strokovni literaturi namenjena velika pozornost velikim odkupom, je v istem 
obdobju tretjina vseh odkupnih poslov v ZDA vrednih manj kot 50 mio USD, devetdeset 
odstotkov vseh poslov pa je vrednih do 500 mio USD (Wright et al., 1991). 

1991-1992 je obdobje korekcije buy-out poslov. Uspešni odkupni posli v zgodnjih 
osemdesetih so spodbudili močan razvoj odkupnih specialistov in večjo prisotnost bank in 
ostalih finančnih posrednikov. Posledica je bila prevelika količina finančnih sredstev v 
primerjavi s količino primernih priložnosti za izvedbo odkupnih poslov. Zato je prišlo do 
premika v smeri nižjih odkupnih cen, nižjih odstotkov dolga v strukturi transakcije..itd. 
Prišlo je tudi do zakonodajnih sprememb29 in upadanja gospodarske aktivnosti, kar je 
privedlo do zloma odkupnega trga. 

Po letu 1992 je gospodarstvo doživljalo gospodarsko rast, delnice so začele rasti in tudi trg 
visoko donosnega dolga je bil v rasti. Omenjeni dejavniki so pozitivno vplivali na odkupni 
trg. Poleg naštetega pa je pri ponovni oživitni pomagala tudi drugačna kapitalska struktura 
odkupnih poslov z manj dolga in več lastniškega kapitala30, inovativni pristopi pri izvedbi 
poslov, sindiciranje buy out transakcij s strani komercialnih bank, strategije postavljanja 
strukture kapitala v skladu z lastnostmi družbe target in leverage buildup31 in 

                                                 
29 Največjo spremembo je pomeni Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) 
leta 1989. Ta je prisilil finančne institucije, da izločijo maso junk bondov iz svojih bilanc na trg. Bančna 
regulativa je prisilila banke, da zmanjšajo svojo izpostavljenost visoko tveganim poslom (Weston, 2001, str 
.486). 
30 Odstotek lastniškega kapitala v strukturi kapitala družbe target se giblje med 20-30% v primerjavi z 5-10% 
v poznih osemdesetih letih (Weston, 2001, str. 489). 
31 Leverage buildup se uporablja pri identifikaciji fragmentirane panoge, v kateri poslujejo majhna podjetja. 
Pobudniki buy-outa skupaj s partnerji, ki so poznavalci panoge kupijo podjetje kot platformo za nadaljne 
odkupe v isti panogi (Weston, 2001, str. 490). 
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prestrukturiranje posrednikov odkupnih poslov. Vse omenjene spremembe pri izvajanju 
poslov so omogočile izvedbo odkupov tudi v drugih panogah, zlasti v hitro rastočih 
tehnoloških podjetjih (Weston, 2001). 

2. ANGLIJA32 

Anglija predstavlja najpomembnejši in največji odkupni trg v Evropi. Za angleški odkupni 
trg je značilen predvsem pomen skladov tveganega kapitala pri financiranju odkupnih 
poslov.  

Prenose lastništva, ki so imeli lastnosti managerskega odkupa, so v Angliji izvajali od 18. 
stoletja dalje, vendar se je šele v zgodnjih osemdesetih letih dvajsetega stoletja razvil 
sodoben odkupni trg in o tem pojavu se je začelo množično govoriti. Pred letom 1981 še 
niso bile razvite okoliščine, pod katerimi bi se odkupni trg lahko razvil. V zgodnjih 
osemdesetih letih dvajsetega stoletja je recesija v kombinaciji s povečevanjem globalne 
konkurence prisilila angleška podjetja k korporativnemu prestrukturiranju. 
Prestrukturiranje pa je eden od glavnih virov za odkupe. V veliko primerih je 
prestrukturiranje izhajalo iz prisilne poravnave (angl. Receivership), ker podjetja niso 
mogla več poslovati v svoji prvotni organizacijski obliki. Veliko diverzificiranih korporacij 
je želelo dezinvestirati podružnice, ki se niso več skladale s strateško usmeritvijo družbe 
matere (angl. Parent company). Wilson committee's revizija poslovanja finančnih inštitucij 
v poznih sedemdesetih letih skupaj s spremembo podjetniškega duha je pripomogla k 
razvoju trga tveganega kapitala. Tvegani kapital se izkaže kot izjemno pomemben 
dejavnik, ki pripomore k hitremu in intenzivnemu razvoju odkupov (Wright, et al., 1991). 

Uvedba sekundarnega trga vrednostnih papirjev v poznih osemdesetih letih, z namenom 
olajšati pridobivanje finančnih sredstev s strani manjših podjetij, je pomenila pomemben 
korak v razvoju finančnih trgov, kar je pripomoglo k večji pripravljenosti finančnih 
institucij v investiranje v managerski odkup podjetja (Wright, et al., 1991, str. 31). 

V istem obdobju so prevzemi samostojnih podjetij na najnižji točki od zgodnjih šestdesetih  
let dvajsetega stoletja. Povečevalo se je število odprodaj33 delov podjetij drugim 
korporacijam, vendar se je zaradi pomanjkanja korporativnih kupcev pojavil problem 
doseganja zadovoljive cene. Managerji zato niso imeli velike konkurence pri odkupovanju 
delov korporacij, kar je dodatno vplivalo na razvoj managerskega odkupa podjetja 
(Chiplin, Wright, 1987). 

Razvoj odkupnega trga je dosegel največji razvoj med letoma 1985 in 1995. Najvišja 
vrednost poslov je bila dosežena leta 1989. V začetku devetdesetih je prišlo do recesije, ki 
je onemogočila odkupe z visokim finančnim vzvodom (Wright, Robbie, 1996, str. 694). 

                                                 
32 Anglija predstavlja 50% evropskega odkupnega trga (EVCA, Yearbook 2001). 
33 Sell-off. 
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Kljub temu je v teh letih prihajalo do rekordnih vrednosti odkupov, saj je omenjena oblika 
transakcije pomenila edino zanimivo izbiro v razmerah nizke profitabilnosti. S koncem 
recesije je prišlo do oživitve odkupov zlasti v letu 1996. Odkupi so izvirali predvsem iz 
zasebnih34 družinskih podjetij, propadlih podjetij, privatizacije javnih podjetij in 
dezivenstiranja večjih korporacij. Največ odkupov v tem obdobju pa je bilo posledica 
dezinvestiranja večjih korporacij, ki so bile v procesu prestrukturiranja in zmanjševanja 
aktivnosti . 

V Angliji, v nadaljevanju bomo videli, da ugotovitev velja tudi za kontinentalno Evropo, 
operacije odkupov niso podvržene tako visokemu finančnemu vzvodu kakor v ZDA.  

Če opazujemo razvoj odkupov v ZDA in v Evropi, opazimo razlike v uporabi dolga 
oziroma finančnega vzvoda. V ZDA se je sprva, v sedemdesetih letih, uporabljalo zmerno 
zadolževanje pri izvajanju odkupov, nato se je v osemdesetih letih uporabljalo prekomerno 
zadolževanje, v zadnjem času se je delež zadolžitve pri odkupil spet nekako umiril se 
giblje okoli 70/30 v korist dolga (Altman, Smith, 1993). V  študiji, ki je analizirala 
strukture kapitala odkupov podjetij v ZDA in Angliji konec osemdesetih let, je tako opaziti 
nižjo stopnjo zadolžitve pri realizaciji odkupa kakor tudi drugačno strukturo zadolžitve 
(glej tabela 1). V podjetjih, zajetih v raziskavi je opaziti, da je delež senior debta tako pri 
ameriških kakor angleških  približno enak in se giblje na ravni okoli 60% v trenutku 
realizacije odkupa. Drugi del dolga v ameriških podjetjih znaša subordinated debt, in sicer 
v višini 28%. Tu gre v glavnem za junk bonds. Lastna sredstva se gibljejo okoli 13%. V 
Angliji znaša subordinated debt manj kot 10%, tu gre v glavnem za mezzanine financing, 
medtem ko se lastna sredstva gibljejo okoli 28%. 

Tabela 2: Finančna struktura podjetij, ki so bila podvržena odkupom 

ZDA Anglija
Senior debt 59% 63%
Subordinated debt (mezzanine, junk bonds) 28% 9%
Equity 13% 28%

Vir: Altman, Smith, 1993. 

V Angliji se manjši finančni vzvod pri odkupih ohrani tudi v devedesetih letih (glej sliko). 
Na sliki lahko opazimo, da je povprečna finančna struktura podjetij precej uravnotežena in 
da se delež zadolženosti giblje okoli 50%. 

V Angliji je v letu 2001 odkupni trg odseval razpoloženje v kontinentalni Evropi, saj se je 
vrednost poslov, po sedmih letih neprestane rasti, v primerjavi s predhodnim letom 
zmanjšala za 19% na raven 3,1 miljarde evrov (CMBOR, Quarterly Review, spring 2002). 
Vrednost odkupnih poslov v Angliji se je zaradi padca znašla tik pod vrednostjo vseh 
odkupnih poslov v kontinentalni Evropi. 

                                                 
34 Podjetja, ki niso kotirala na borzi 
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 Slika 5: Kapitalska struktura managerskih odkupov v Angliji   

Vir: CMBOR, Quarterly Review, spring 2000. 

3. KONTINENTALNA EVROPA  

V zadnjem desetletju smo bili priča razvoju odkupnega trga v Evropi, ki se je razvil z 
uporabo tehnik, razvitih v ZDA, in specifičnih tehnik, ki so lastne državam, kjer so se 
razvile (Wright, Robbie, 1993).  

Čeprav se je na začetku osemdesetih zdelo, da so plodna tla za odkupne transakcije le ZDA 
in Anglija, zlasti zaradi institucionalnega okolja, v katerem so prisotne vse lastnosti 
potrebne za nagel razvoj takšnega trga, se je zlasti v zadnjem desetletju tudi v kontinentalni 
Evropi začela odkupna ofenziva (CMBOR, 2001). V devetdesetih letih so se odkupi 
ohranili kot izjemno priljubljena tehnika posredovanja in prevzemanja lastništva, kar kaže 
tudi povečevanje števila in vrednosti odkupnih transakcij. Odkupi so postali pomemben del 
evropskega trga zasebnega kapitala (angl. European private equity market). Med letoma 
1992 do 1997 so investicije v odkupne posle rasle po več kakor 150% letni stopnji. Leta 
1999 so odkupi predstavljali kar 53% investicij celotnega evropskega trga zasebnega 
kapitala, ki je znašal 25,1 miljarde evrov. Odkupi podjetij so mehanizmi ki omogočajo 
uspešno oživljanje podjetij in generirajo dobre dobičke lastnikom, ki prevzamejo 
odgovornost. Te transakcije so se razširile po vseh panogah, ker omogočajo managerjem 
dobre spodbude pri prevzemanju vloge in odgovornosti lastnikov poleg tega pa prinašajo 
dobre dobičke skladom zasebnega kapitala.  

Krašovec (2002) trdi, da se finančna participacija zaposlenih in managementa 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.  

Kapital Mezzanine Dolg
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Gilhuly E.A. (US German Economic Yearbook, 1999) zagovarja obstoj  možnosti za 
investiranje zasebnega kapitala v Evropi (angl. Private equity) z naslednjimi dejavniki: 

a) Prvič: povečana konkurenčnost, deregulacija in privatizacija so in bodo še 
pripomogle k aktivnostim združevanja prevzemanja in dezinvestiranja podjetij.  

Povečana globalna konkurenčnost in uvedba Evropske Monetarne Unije je pripeljala do 
vse večjih pritiskov na evropska podjetja,  kar rezultira v hitrem razvoju aktivnosti 
prevzemov in združitev. Obstaja veliko število korporacij, ki so prisiljene odprodajati 
(angl. spin-off) večje dele podjetij zaradi ohranitve strateške usmeritve poslovanja. Ta 
spin-off podjetja so sama po sebi velika podjetja, v glavnem profitabilna, vendar nimajo 
ustreznega finančnega zaledja ali ustreznega managementa. To jih uvršča med atraktivne 
investicijske kandidate. Skupaj z dekonglomerizacijo obstaja segment podjetij v zasebni 
lasti, ki bodo iskala investitorje za nadaljevanje poslovanja. Ta podjetja, obenem 
menedžirana in v lasti družinskih članov,  so bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. 
Danes gre v teh družinskih podjetjih za vprašanje nasledstva, ki je povezano z dodatnim 
kapitalom, potrebnim za financiranje prihodnje rasti v visoko konkurenčnem 
internacionalnem okolju.  

Skupaj z Evropsko monetarno unijo in Maastrichtskimi konvergenčnimi kriteriji, zlasti 
parametra o višini proračunskega primanjkljaja in višini javnega dolga, se je med državami 
članicami pojavila potreba po dezinvestiranju neučinkovitih podjetij v državni lasti. Skupaj 
z omenjenim pa je pomemben tudi pritok nove in mlajše generacije evropskih politikov, ki 
zagovarjajo svobodnejše trge. Omenjeni dejavniki vplivajo na dve spremembi v politiki, in 
sicer deregulacijo in privatizacijo zlasti v telekomunikacijah, finančnih stritvah, transportu 
in storitvenih dejavnostih. 

b) Drugič: evropski kapitalski trgi postajajo vse globlji likvidnejši, kar olajša izvedbo 
investicijske transakcije oziroma izhoda iz investicije.  

Na razvoj evropskih kapitalskih trgov vpliva mnogo dejavnikov. Uvedba skupne denarne 
valute je zmanjšala transakcijske stroške pri menjavi valut in omogočila lažji pretok 
kapitala med evropskimi državami.  

c) Tretjič: prodaja podjetje investitorju zasebnega kapitala ali partnerstvo z njim 
postaja vse bolj sprejeta korporacijska strategija. 

Prepričanje, da investicijski skladi zasebnega kapitala kupujejo podjetja z namenom  
zniževanja stroškov za doseganje kratkoročnih pozitivnih učinkov, se počasi umika 
treznejši presoji o konstruktivni in pozitivni vlogi omenjenih skladov pri razvoju podjetij, 
kar potrjujejo tudi empirične raziskave (Wright, Wilson, Robbie, 1996). 
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Sika 6: Evropski odkupi po državah - Vrednost transakcij (€m) 

Aus    Bel   Dan    Fin   Fra   Nem Irs   Ita   Niz Nor Por  Špa   Šve   Švi 

 

Vir: CMBOR, Quarterly Review, spring 2002 

IV. INSTITUCIONALNO OKOLJE V SLOVENIJI 

Krašovec (2002) pravi, da je pri proučevanju managerskih odkupov v Sloveniji treba 
ugotoviti troje dejstev. Prvič, da je managerski odkup ena od povsem legitimnih možnosti 
koncentracije razpršene lastnine v slovenskih podjetjih; tako kot druge oblike odkupov 
oziroma prevzemov podjetij. Drugič, da sodeč po dosedanjih managerskih odkupov ta 
operacija v Sloveniji praviloma pomeni managersko-delavski odkup podjetja, saj so 
izključno managerski odkupi redki. In tretjič, da razen bančnih posojil, v Sloveniji še ni 
razvitih sodobnih instrumentov in ustanov za podporo tovrstnm operacijam, zlasti ne 
razpoložljivosti tveganega kapitala. 

1. SISTEM LASTNIŠKEGA NADZORA V SLOVENSKIH PODJETIJ  

Upravljanje podjetij je eden najpomembnejših dejavnikov za zagotavljanje njihove 
dolgoročne poslovne uspešnosti (Dimovski, Ažman, Zager, 2002). Glede na vrsto lastnikov 
in stopnjo koncentracije lastništva ločimo dva temeljna modela upravljanja podjetij: 
zunanji oziroma anglosaški model, ki izstopa po visoki stopnji razpršenosti lastništva, ter 
notranji oziroma nemško-japonski, v katerem prevladuje visoka koncentracija lastništva. 
Oba modela imata svoje prednosti in slabosti, za njihovo učinkovito delovanje pa morajo 
biti izpolnjeni določeni pogoji.  

Slovenski sistem lastniškega nadzora se razlikuje tako od notranjega oziroma nemško-
japonskega, v katerem prevladuje visoka koncentracija lastništva, kakor od zunanjega 
sistema oziroma anglosaškega modela lastniškega nadzora (Gregorič, Prašnikar, Ribnikar, 
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2001). Razmere, ki vplivajo na sistem lastniškega nadzora v Sloveniji, so razmeroma 
razpršene glasovalne pravice in nelikviden trg kapitala, kar pa ne gre skupaj. 

»V Sloveniji imamo uzakonjen »nemški« model lastniškega nadzora s številnimi 
»ameriškimi« primesmi. Te so posledica načina razpršene privatizacije, ki formalno 
omogoča borzi precejšnjo vlogo. Sistem je še nepopoln in se bo razvijal hkrati z lastniško 
konsolidacijo in razvojem širšega družbenega okvira.« (Jaklič, Hočevar, 1999, str. 26).  

Raziskave o slovenskih managerjih ugotavljajo njihovo veliko avtonomijo pri vodenju 
podjetij. Avtonomija je zgodovinskega značaja, managerjem pa jo je uspelo zagotoviti tudi 
pri procesu privatizacije (Jaklič, Hočevar, 1999, str. 50).  

Jaklič in Hočevar (1999, str. 22) opisujeta lastnosti idealnega sistem lastniškega nadzora 
nad podjetjem: 

1. Manager bi moral imeti zadosti svobode za vodenje podjetja, kar bi moralo biti v v 
skladu z interesi lastnika. 

2. V takem sistemu bi manager vedel, kaj od njega  pričakujejo lastniki, lastniki pa bi 
imeli dovolj informacij, da bi vedeli, ali so njihova pričakovanja dosežena. 

3. Če bi se pojavila managerska ekipa, ki bi delo lahko opravljala boljše, bi brez težav 
prišlo do zamenjave. 

4. Delničarji bi morali biti zadostno ločeni od managerjev, kar bi omogočalo pošteno 
trgovanje z delnicami. 

1.2. LASTNIŠKA STRUKTURA SLOVENSKIH PODJETIJ 

Lastniška struktura slovenskih podjetij je precej razpršena, kar je posledica lastninskega 
preoblikovanja. Državni in paradržavni skladi ostajajo največji lastniki slovenskih podjetij. 
V večini podjetij prevladujejo notranji lastniki. Zunanji lastniki pa nimajo dovolj moči, da 
bi učinkovito vladali podjetjem. Kapitalski trg je nerazvit in ne omogoča pritoka novega 
kapitala. Večina transakcij temelji na notranjih informacijah (Gregorič, Prašnikar, 
Ribnikar, 2001). Na sliki 6 lahko razberemo zlasti visok delež lastništva pooblaščenih 
investicijskih družb.  
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Slika 7: Največji lastniki slovenskih podjetij. 
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Vir: Gregorič, Prašnikar, Ribnikar, 2001. 

2. FINANČNI SISTEM IN VLOGA TRGA KAPITALA 

V tem delu se bom omejil le na opis značilnosti trga delnic kot dela trga kapitala35, ki je 
povezan s tematiko diplomskega dela.  

Tržna kapitalizacija vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi je v letu 1999 znašala 16% 
BDP-ja, kar uvršča Slovenijo ob bok Avstriji in Italiji. Obe državi, članici EU, imata 
visoko koncentracijo lastništva in majhen trg kapitala (Gregorič, Prašnikar, Ribnikar, 
2001). Za razliko od nemškega finančnega modela je financiranje podjetij preko bank 
relativno nerazvito. Kljub temu, da bančna posojila predstavljajo največji delež zunanjega 
financiranja podjetij, predstavlja to financiranje le majhen delež celotnega financiranja. 
Investicijske aktivnoste podjetja temeljijo predvsem na financiranju iz notranjih virov. 
Nadzorovanje s strani zunanjih delničarjev je relativno slabo. Članstvo v nadzornih svetih 
je moč doseči ob relativno nizkem lastniškem deležu. 

V začetni razvojni fazi v začetku devetdesetih let je trg delnic v Sloveniji opravljal 
predvsem funkcijo prerazdeljevanja premoženja, ki bi jo v razvitih trgih kapitala označili 
kot nezakonito. To se je dogajalo zaradi majhnega zaupanja v slovenski finančni sistem, 
začetek sanacije bančnega in zavarovalniškega sistema in pa nizke stroškovne 

                                                 
35 »Na trgu kapitala se trguje z vrsto dolgoročnih finančnih instrumentov oziroma vrednostnih papirjev, ki jih 
lahko razdelimo na lastniške vrednostne papirje oziroma delnice podjetij in finančnih institucij ter dolžniške 
vrednostne papirje oziroma obveznice in ki kotirajo tako na organiziranem trgu kot na trgu OTC« (Mramor, 
2000, str. 41).  
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učinkovitosti. To ni veljalo za trg kapitala. Vznesenost ljudi glede možnosti, ki jih je 
ponujala spremeba družbenoekonomskega in političnega sistema, ter percepcija trga 
kapitala kot simbola svobodnega tržnega gospodarstva so predstavljali temelj za 
prerazdeljevanje premoženja. 

V drugi razvojni fazi opravlja glavno vlogo privatizacijska funkcija trga delnic. V procesu 
odprave družbene lastnine je sekundarnemu trgu kapitala dodeljena vloga konsolidacije 
razdeljene družbene lastnine. Razdelitev družbenega kapitala pri odpravi družbene lastnine 
je drugačna kot bo končna lastniška struktura slovenskih podjetij. Zaradi omenjenega 
dejstva so potrebni določeno obdobje in mehanizmi, ki omogočajo spremembo lastniške 
strukture. Ta mehanizem je trg delnic.  

Mramor (2000) trdi, da je primarna funkcija trga  kapitala v Sloveniji v obdobju odprave 
družbene lastnine in še določen čas po tem predvsem prerazdeljevanje premoženja. 
Prerazdeljevanje premoženja pa pomeni izgubo zaupanja v trg delnic, hkrati neučinkovit 
trg kapitala.  

V drugi polovici leta 1997 in v letu 1998 pa so se pojavila znamenja, da se del trga delnic 
normalizira in zanj počasi ne velja več, da opravlja predvsem funkcijo prerazdeljevanja 
premoženja. Tukaj gre predvsem za sprejetje zakona o prevzemih (Zpre) in ustanovitev 
urada za varstvo konkurence. Nezakonito prerazdeljevanje premoženja oziroma 
privatizacijsko funkcijo se je s pravno ureditvijo in učinkovitim nadzorom bistveno 
zmanjšalo. 

V Sloveniji obstaja informacijska neučinkovitost trga kapitala (Mramor et al., 2000, str. 
383-397). Pričakovanja slovenskih investitorjev temeljijo predvsem na izkušnjah in 
informacijah, kaj bodo storili drugi investitorji, namesto da bi temeljila na informacijah o 
dolgoročnih možnostih podjetij36. 

Na podlagi povedanega sklepamo, da se cene delnic razlikujejo od notranjih vrednosti in 
ne morejo biti dobra osnova za alokacijo kapitala ter motivacijo managerjev. 

Slovenski trg kapitala bo po vključitvi v Evropsko unijo postal sestavni del evropskega 
trga kapitala. Zato je v prihodnje pričakovati, da se bo slovenski trg kapitala nagibal k 
lastnostim, ki jih imajo trgi kapitala v kontinentalni Evropi. Po vključitvi v EU bo 
odpravljena ena od največjih pomanjkljivosti slovenkega slovenski trga kapitala, t.j. 
majhnost (Mramor et al., 2000, str. 383-397). 

 

                                                 
36 Večji del določitev investitorjev o nakupih in cenah je nekaj časa temeljil na informacijah in pričakovanjih, 
kdaj, koliko in po kakšni ceni bo Banka Slovenije prodajala blagajniške zapise, koliko delnic bodo kupovali 
tujci in kakšne omejitve za tujce bo sprejela Banka Slovenije (Mramor, 2000, str. 391).  
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3. PRAVNI OKVIR 

3.1. ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH 

Slovenski sistem lastniškega nadzora se, kakor sem že povedal, razlikuje tako od 
notranjega oziroma nemško-japonskega, v katerem prevladuje visoka koncentracija 
lastništva, kakor od zunanjega sistema oziroma anglosaškega modela lastniškega nadzora. 

Z Zakonom o gospodarskih družbah (nadalje ZGD) je uzakonjeno kompromisno izhodišče, 
ki dovoljuje eno ali dvotirno strukturo organov upravljanja. Razlika med obema je 
oblikovanje nadzornega sveta kot vmesnega organa med lastniki, ki zagovarjajo svoje 
interese tudi prek skupščine, in poslovodnim organom oziroma upravo. Izjema so velike 
delniške družbe in delniške družbe s posebnimi značilnostmi, za katere je dvotirni sistem 
zakonsko predpisan. 

"Po slovenskem korporacijskem pravu nadzorni svet ni obvezen organ v vsaki delniški 
družbi," lahko preberemo v obrazložitvah ZGD, "takšna ureditev je izvirna in nima 
neposrednega izvora v drugih pravnih sistemih, ki imajo določen in urejen ali enotirni ali 
dvotirni sistem" (Zakon o gospodarskih družbah s komentarjem, 2002, str. 831).  

Nadzorni svet je po ZGD obvezen, če gre za družbo, katere osnovni kapital dosega 300 
milijonov tolarjev, ali če je njeno povprečno letno število zaposlenih večje od 500. 
Nadzorni svet je po zakonu obvezen tudi, če je število imenskih delničarjev družbe večje 
od 100, oziroma delnice kotirajo na borzi. 

Dvotirni sistem upravljanja naj bi bil odgovor na vrsto konfliktov, in sicer tako, da 
razlikuje podjetje od družbe, kar doseže s tem, da med organi družbe "ločuje interesne 
sfere, ki jih organi predstavljajo: uprava je nosilka interesov podjetja in mora zastopati 
interese podjetja pred družbo, nadzorni svet skrbi "za skupne interese družbe kot asociacije 
delničarjev", skupščina delniške družbe med drugim varuje interese posameznega 
delničarja, "ki jih po naravi ogrožajo večinski delničarji (Zakon o gospodarskih družbah s 
komentarjem, 2002, str. 744-745). 

3.2. ZAKON O PREVZEMIH 

Obsežna in natančna zakonodaja o prevzemih podjetij še ne pomeni, da je ta tudi nujno 
bolj restriktivna. Smisel zakonodaje, ki pokriva področje prevzemov podjetij ni njihovo 
preprečevanje, ampak omejevanje tistih aktivnosti udeležencev v prevzemih (predvsem 
managerjev prevzemnih in ciljnih podjetij), ki bi lahko škodovale njihovim delničarjem in 
drugim udeležencem na trgu kapitala. Gre predvsem za zaščito malih investitorjev (Bešter, 
1997, str. 43). 
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Slovenski zakon o prevzemih temelji na standardnih načelih, ki so bila objavljena v 
direktivi Evropske skupnosti, št. 90/C 240/09 z dne 14.9.1990. Ta načela so: 

• enako obravnavanje vseh delničarjev: pomeni, da mora ponudnik v primeru poskusa 
prevzema vsem delničarjem ciljnega podjetja ponuditi odkup pod enakimi pogoji; 

• zaveza za prevzem: kadar posamezna oseba pridobi nadzorni delež (v našem zakonu 
25%), je zavezana dati ponudbo za odkup vsem preostalim delničarjem, s tem dobijo 
manjšinski delničarji možnost izstopa oziroma odprodaje delnic, kadar novemu 
nadzornemu lastniku ne zaupajo več, hkrati pa dobijo s tem možnost realizacije 
“premije za prevzem”; 

• dolžnost razkritja podatkov: načelo je namenjeno zmanjševanju asimetrije na trgu 
informacij o vrednostnih papirjih ciljnega podjetja, s tem pa se zmanjšuje tudi možnost 
za trgovanja na osnovi notranjih informacij; 

• omejitev določenih obrambnih dejanj managementa ciljne družbe: načelo 
prepoveduje upravi ciljnega podjetja izvajanje nekaterih aktivnosti, katerih edini namen 
je preprečiti prevzem. Za nekatera obrambna dejanja (kjer prihaja do nasprotij 
interesov) pa mora pridobiti soglasje skupščine delničarjev. 

Zakon o prevzemih (Zpre: Ur.l. RS, št. 47/97, 2. člen; v nadaljevanju: zakon) ureja način in 
pogoje za izvedbo prevzemov delniških družb.  Določbe tega zakona se uporabljajo za: 

I. vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, 
oziroma za vrednostne papirje, za katere je izdajatelj uspešno opravil postopek javne 
ponudbe ali pa je pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljevanju: agencija) za nadaljnjo prodajo, 

II.  za vse delnice posameznega izdajatelja, izdane na podlagi zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (ZLPP): 

a) če je izdajatelj kot enega od načinov lastninjenja izvedel tudi javno prodajo delnic 
ali pridobil dovoljenje agencije za nadaljnjo javno prodajo 

b) ali če osnovni kapital izdajatelja presega milijardo tolarjev in je število imetnikov 
delnic večje od 500.  

3.2.1. Obvezna javna ponudba za odkup delnic ciljne družbe 

Zakon postavlja prag za t.i. obvezno ponudbo (mandatory bid) na raven 25% glasovalnih 
pravic ciljnega podjetja. Prevzemnik (pravna ali fizična oseba), ki pridobi ali želi pridobiti 
delež vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki mu zagotavlja več kot 25% glasovalnih pravic 
(nadzorni delež), mora dati ponudbo za odkup vrednostnih papirjev (prevzem). Prag je za 
pooblaščene investicijske družbe, Slovenski odškodninski sklad in Kapitalski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja postavljen na 40% (drugi odstavek 80. člena) 
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(Bešter, 1997, str. 43).  Kdo je še dolžan dati javno ponudbo za odkup določa 4.odstavek 
4.člena in 90. člen tega zakona.  

Zakon v 4. členu med vrednostne papirje, ki so predmet obravnave tega zakona, uvršča: 

• delnice z glasovalno pravico, ki jih je že pridobil potencialni prevzemnik 

• delnice z glasovalno pravico, ki jih je pridobila tretja oseba v svojem imenu, vendar na  
račun potencialnega prevzemnika 

• delnice z glasovalno pravico, ki so jih pridobile od potencialnega prevzemnika 
posredno ali neposredno odvisne osebe ali od prevzemnika obvladujoča družba 

• vrednostne papirje, ki imetniku dajejo pravico do njihove zamenjave za delnice z 
glasovalno pravico oziroma do njihovega nakupa, ter nakupne opcije.  

Posebne določbe veljajo za ponudbo za odkup vrednostnih papirjev, izdanih v postopku 
lastninskega preoblikovanja. Te določbe so zapisane v 80., 81. in 82. členu tega zakona. 
Določbe zakona se ne uporabljajo za: 

• pooblaščene investicijske družbe glede delnic, pridobljenih v skladu s predpisi, ki 
urejajo prodajo delnic v lasti Slovenske razvojne družbe pooblaščenim investicijskim 
družbam; 

• pooblaščeno investicijsko družbo, Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če delnice posameznega izdajatelja, ki 
zagotavljajo glasovalno pravico, ki jih pridobi pooblaščena investicijska družba 
oziroma Slovenski odškodninski sklad ali Kapitalski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, skupaj z drugimi delnicami, ki jih že imajo, zagotavljajo 
manj kot 40% glasovalno pravico. 

Zakon v 81. členu pravi, da delničarji izdajatelja, ki se je preoblikoval na podlagi ZLPP in 
ki kot enega od načinov izvedbe lastninskega preoblikovanja ni izvedel javne prodaje 
delnic, lahko ustanovijo družbo pooblaščenko po postopku in na način, določen v zakonu o 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 
in 57/95).  

Ne glede na določbe tretjega odstavka 2. člena tega zakona, se določbe tega zakona ne 
uporabljajo za delnice, ki jih pridobi družba pooblaščenka. Kot bomo videli v 
nadaljevanju,  je ravno omenjeni člen omogočil odkup v BTC d.d.. 
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3.2.2. Opredelitev javne ponudbe 

Javna ponudba za odkup je javno objavljen predlog za sklenitev pogodbe o prodaji 
vrednostnih papirjev ciljnega podjetja, naslovljen na vse imetnike teh vrednostnih papirjev. 

V skladu z načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev ciljnega podjetja mora 
potencialni prevzemnik za vse papirje enakega razreda (in vsem imetnikom teh 
vrednostnih papirjev) ponuditi enako ceno oziroma enako menjalno razmerje ter druge 
pogoje. Poleg tega je ponudnik, ki je v zadnjih šestih mesecih pred objavo javne ponudbe 
za odkup pridobil več kot 10 % celotne emisije predmetnih vrednostnih papirjev, dolžan v 
svoji javni ponudbi za dokup ponuditi najmanj enake pogoje, kot jih je ponudil v zadnjih 
šestih mesecih (4. odstavek 7.člena ZPre). 

Ponudnik lahko za odkup vrednostnih papirjev ciljnega podjetja poleg denarja ponudi tudi 
nadomestne vrednostne papirje (nadomestna ponudba). Možna je tudi kombinirana 
ponudba. Ponudnik lahko pri tej ponudbi namesto celotnega izplačila v denarju ponudi tudi 
delno plačilo v obliki zamenjave za nadomestne vrednostne papirje. Pri alternativni 
ponudbi imajo imetniki vrednostnih papirjev ciljnega podjetja možnost, da izbirajo med 
nadomestnimi vrednostni papirji in izplačilom celotne odkupne cene v denarju. Možne so 
tudi kombinacije, ko lahko ponudnik v primeru kombinirane ponudbe oblikuje tudi 
alternativno (Bešter, 1997, str. 44). 

Kot nadomestne vrednostne papirje lahko ponudnik ponudi le že izdane delnice in 
obveznice, ki so uvrščene v borzno kotacijo, ali pa delnice in obveznice, ki jih bo ponudnik 
izdal na novo, posebej zaradi prevzema, z ustreznim dovoljenjem Agencije za trg 
vrednostnih papirjev (Bešter, 1997, str. 44). 

4. DAVČNI OKVIR 

Pri managerskemu odkupu gre torej za to, da management ustanovi družbo (newco) preko 
katere najame posojilo37, in ga zavaruje s sredstvi družbe, ki jo prevzema, t.j. družbe tarče. 
Dolžnik je torej prav ciljna družba, in ne prevzemnik, saj cena nakupa bremeni prav 
premoženje družbe tarče. Obresti, ki jih plača pravna oseba, družba tarča, znižujejo davčno 
osnovo za davek od dobička pravnih oseb. Poleg tega velja omeniti dejstvo, da se novi 
lastniki lahko odločijo za neizplačevanje dividend, in se tako izognejo dvojnemu 
obdavčevanju omenjene vrste dohodka. 

 

                                                 
37 Management lahko izvede odkup podjetja tudi s pomočjo skladov tveganega kapitala, vendar 
predpostavljamo, da se zaenkrat v Sloveniji to počne s pomočjo zadolževanja pri bankah. 
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V. ANALIZA ODKUPA PODJETJA BTC D.D. 

V tem poglavju predstavljam analizo odkupa podjetja BTC d.d., in sicer najprej na kratko 
predstavim podjetje in njegove glavne dejavnosti, nato opišem pomembnejše poslovne 
dogodke, ki so vplivali na poslovanje podjetja v zadnjih nekaj letih, definiram, za kakšno 
vrsto odkupa gre, nadalje analiziram motive po prevzemu, stanje po odkupu in možna 
bodoča stanja. Teoretična podlaga za analizo so avtorji in njihove ugotovitve, ki jih 
predstavljam v teoretičnem delu diplomskega dela. 

1. PREDSTAVITEV PODJETJA 

Podjetje je začelo poslovati v Ljubljani leta 1954 za potrebe trgovine. Z izgradnjo 
carinskega skladišča leta 1966 se je uveljavilo kot največji blagovno-transportni center v 
bivši Jugoslaviji ter največji evropski kopenski blagovni terminal. Po letu 1970 je začelo 
ustanavljati manjše enote v drugih predelih Slovenije: Novem mestu, Murski Soboti in na 
Ptuju. V letu 1990, ko se je BTC preoblikoval v delniško družbo, se je začela temeljita 
prenova dejavnosti podjetja. Podjetje se je preobrazilo v trgovinsko središče po vzoru 
zahodnih nakupovalnih srediıšč. V letu 1994 so se delnice BTC uvrstile na Ljubljansko 
borzo. Delnice so se počasi vzpenjale s približno osem na približno štirinajst tisoč tolarjev. 
V letu 1997 pa so globalna potrdila o lastništvu (GDR) začela kotirati tudi na Londonski 
borzi. BTC danes združuje pet poslovnih enot: Ljubljana, Carinska cona, Novo mesto, 
Murska Sobota in Ptuj, v okviru katerih BTC ponuja naslednje storitve: gospodarjenje in 
upravljanje s poslovno-trgovskim centrom, kar vključuje oddajanje pisarniških poslovnih 
prostorov, oddajanje prostorov za šport in prosti čas, oddajanje skladišč, oddajanje 
prostorov za trgovske namene in gostinstvo, distribucijske in logistične storitve, ki 
vključujejo špedicijo, pretovarjanje, prevoz in distribucijo ter skladiščenje.  

V letu 2000 je podjetje skoraj 77 odstotkov prihodkov od poslovanja ustvarilo s storitvami 
poslovnega in nakupovalnega centra, od tega skoraj 60% z oddajo poslovnih prostorov, 
23% prihodkov pa z logističnimi in distribucijskimi storitvami. Danes je BTC eden 
največjih poslovno-nakupovalnih centrov v Srednji Evropi, ki se razteza na površini več 
kot 100.000 m2 trgovskih in poslovnih objektov (Letni imenik in analiza vrednostnih 
papirjev Ljubljanske borze, 2002). 

1.1.VODSTVO, ZAPOSLENI IN LASTNIŠKA STRUKTURA 

V povprečju je BTC po starostni strukturi relativno star kolektiv. Leta 1997 se je veliko 
zaposlenih upokojilo, zaposlovali so predvsem mlajše in izobražene delavce ter 
strokovnjake. Število zaposlenih v letu 1999 je bilo 309, v letu 2000 pa 313. Predsednik 
uprave je gospod Jože Mermal, drugi člani pa so: generalna sekretarka Helena Petrin, 
finančni direktor Andrej Repina in tehnični direktor Marko Žehelj. Predsednik nadzornega 
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sveta je bil do nedavnega g. Ivan Nerad38, ki pa je z mesta odstopil. Sedanji predsednik 
nadzornega sveta je g. Edvard Oven. 

Tabela 3: Lastniška struktura podjetja BTC na dan 31.12. 2000. 

Lastnik Lastniški delež

Zaposleni, upokojenci, bivši zaposleni 28,3% 

Drugi domači delničarji 21,6% 

Depozitna banka Bankers trust 24,9% 

SRD 12.5% 

Drugi (PIDi) 12.7(9,8)% 

Skupaj 100,0% 

  Vir: Letno poročilo BTC d.d., 2000. 

Tabela 4: Struktura kapitala BTC d.d. na dan 31.12. 2001. 

Lastnik Lastniški delež

BTC d.d 68,9% 

Ajdacom d.d. 20,6% 

Invest point d.o.o. 8,9% 

Drugi 1,7% 

Skupaj 100,0% 

  Vir: Letni imenik in analiza vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, 2002. 

2. POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI V LETIH 1999, 2000 IN 2001 

Leto 1999 je bilo za BTC investicijsko intenzivno, saj je za investicije porabil približno 3 
miljarde SIT (Letni imenik in analiza vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, 2002). 
Najpomembnejše naložbe so gradnja športno-rekreacijskega centra Millenium ter modne 
blagovnice Emporium. S prenovo starejših objektov pa so odprli nove večje specializirane 
trgovine z več kot 2000 m2 trgovskimi površinami ter uredili več kot 400 m2 pisarniških 
prostorov. Poleg trgovalnih površin so uredili 620 novih parkirišč ter kupili več kakor 
11.702 m2 dodatnih zemljišč za gradnjo novih parkirišč in trgovsko skladiščnih centrov v 
Ljubljani in Novem mestu. Skupščina delničarjev je dne 1.6.1999 sprejela sklep o umiku 
lastnih delnic. Dne 1.9.1999 pa je bilo 104.172 delnic BTC dejansko umaknjenih iz borzne 
kotacije.  

Leto 2000 je bilo za podjetje najbolj investicijsko intenzivno leto doslej, saj je BTC za 
investicije porabil približno 5,3 milijarde SIT. Najpomembnejše naložbe so bile zgradnja 

                                                 
38 Ivan Nerad je preko svoje družbe IN 19 d.o.o., ki je solastnica družbe Invest point d.o.o. vložil tožbo proti 
družbi BTC d.d. zaradi nestrinjanja z določenimi odločitvami lastnikov. 



36  

poslovnega nebotičnika, novega logističnega centra, gradnja in odptje multikina Kolosej, s 
prenovo in preureditev več kot 11.000 m2 skladiščnih površin, vlaganje v telekomunikacije 
(BTC je postal 15 % lastnik Telemacha), prenova komunikacijskega omrežja, zgraditev 
nakupovalnega središča v Novem mestu, drsališča v Murski Soboti, karting steze, novega 
parkirišča. Do konca avgusta 2001 je družba realizirala umik potrdil o lastništvu (GDR) z 
Londonske borze in tako zaključila omenjeni »program« financiranja.  

Razlogi za umik so bili po navedbah izdajatelja povezani z razmerami na trgu in velikostjo 
izdaje, ki nista zagotavljala zadostne likvidnosti potrdil na mednarodnem trgu. V mesecu 
septembru 2001 pa je BTC na trgu odkupil 69 % lastnih delnic, in jih bo na podlagi sklepa 
skupščine, ki je bila 17.decembra 2001, umaknil. 

3. MOTIVI ZA IZVEDBO ODKUPA 

Februarja 2001 je uprava BTC v Financah napovedala nakup delnic v sklad lastnih delnic. 
Aprila je velik sveženj delnic prodal Trimo po ceni 15.000 SIT/delnica. Junija se je javnost 
seznanila z dvema novima družbama, Ajdacom, družba pooblaščenka, in Invest Point, ki 
sta kupovali BTC-jeve delnice. Avgusta so bile prodane nove obveznice BTC. BTC je tako 
pridobil sredstva za odkup preostalih delnic iz programa GDR in od septembra dalje še 
preostalo delnice po ceni 16.500 SIT/delnica.  

Skupščina družbe BTC je junija 2001 sprejela sklep, da za finančno prestrukturiranje ter za 
financiranje razvojnih programov izda imenske hipotekarne obveznice (BTC 2). Nova 
ljubljanska banka je sodelovala pri izvedbi storitev prve prodaje obveznic v nominalni 
vrednosti 40 milijonov evrov (približno 8 miljard SIT) prek nejavne ponudbe vrednostnih 
papirjev. Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki v začetku novembra 2001. 
Nova ljubljanska banka je v prvi prodaji tudi sama kupila 25,4% izdaje. BTC je sredstva, 
pridobljena s prodajo obveznic, »delno« uporabil za odkup lastnih delnic. Sredstva naj bi v 
nadaljevanju nadomestil s sredstvi dezinvestiranja manj donosnih finančnih naložb in jih 
nato uporabil za razvoj. Tako ravnanje je značilno za podjetja, ki uberejo pot 
managerskega odkupa.  BTC bo s tem torej kratkoročno uravnaval denarne tokove znotraj 
družbe.   

Kot formalno opravičilo za nakup lastnih delnic je bila navedena nevarnost velike škode za 
podjetje,  ker  naj bi tuje podjetje načrtovalo prevzem. (Jakhel, 2002).  

Po zmanjšanju osnovnega kapitala bodo vodilni v BTC prek Ajdacoma in Invest Pointa 
svoj delež povečali s približno 30% na 85,5%, BTC pa bo obdržal še 20.234 lastnih delnic, 
kar pomeni nekaj več kot osem odstotkov. Prvi mož BTC Jože Mermal bo tako v svojih 
rokah držal 93,5% družbe, mali delničarji pa 6,5% glasov.  

Ob predpostavki, da sta tudi Ajdacom in Invest Point za delnico BTC odštela približno 16 
tisočakov, lahko izračunamo, da so lastniške spremembe oziroma menedžerski odkup, ki je 
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vključil upravo, zaposlene in člane nadzornega sveta, skupaj stail med petdeset in 
petinpetdeset milijoni Eurov. Ves denar bodo vrnili do konca prihodnjega leta, nekaj že 
prej. Naložbo v vodni park, ki bo stal v bližini ljubljanskega Koloseja, začeli že spomladi 
leta 2002 (Smrekar, 2001). 

Tomažin (2001) pravi, da so vplivi umika delnic BTC naslednji. Prvič, umik delnic poviša 
knjigovodsko vrednost delnice, saj je BTC delnice odkupoval pod knjigovodsko 
vrednostjo. Umik delnic vpliva tudi na povečanje tveganja izpolnjevanja obveznosti BTC, 
in sicer predvsem iz naslova premajhne kapitalske ustreznosti, saj je delež dolga po novi 
sestavi bistveno večji kot prej. Tretji vpliv umika delnic je možen tudi prek vnovične 
primarne izdaje, in sicer po občutno višji ceni. Ta prednost v kratkoročnem obdobju ne 
pride v poštev.  

Najpomembnejši vpliv pa je seveda poslovodni. "Mermalova ekipa" obvladuje 85,5% 
BTC, kar jim daje neomejeno svobodo, outsiderjem pa se zelo poveča tveganje prelivanja 
kapitala in predvsem dobička na "prijateljske" osebe.  

4. VRSTA ODKUPA 

Pri odkupu pojetja BTC d.d. gre za management-led employee buy-out (MEBO) oziroma 
managersko-delavski odkup podjetja. Odkup izveden prek družbe pooblaščenke Ajdacom,  
kateri imajo delež tako zaposleni kot uprava, in prek družbe Invest point, v kateri imajo 
deleže uprava in nadzorni svet. Definicija management-led employee buy-out39 pravi, da 
gre za transakcijo, kjer prevzame pobudo management, vendar je možnost lastniške 
participacije razširjena na širši krog zaposlenih (Management and employee buy-outs in 
central and eastern Europe, 1993, str.14).  

BTC bo z umikom lastnih delnic v višini 69% spremenil strukturo kapitala, kar pomeni, da 
se bo delež zadolžitve v strukturi virov financiranja zvišal40. Iz povedanega sklepamo, da 
gre za uporabo tehnike finančnega vzvoda oziroma odkupa z zadolžitvijo. Odkup podjetja 
BTC d.d. lahko torej definiramo kot management-led employee leveraged buy-out 
(MELBO) oziroma managersko-delavski odkup podjetja z zadolžitvijo. Pri financiranju 
odkupa pa je nenavadno, da so management in zaposleni za  izvedbo odkupa porabili 
sredstva, ki jih je BTC zbral namensko za lastno investicijsko aktivnost, in sicer imenske 
hipotekarne obveznice (BTC 2). Običajno je, da posojilo najame družba, ki je namensko 
ustanovnjena za odkup, in to posojilo zavaruje s sredstvi družbe tarče. V našem primeru bi 
lahko govorili o tem, da je družba BTC d.d. kupila samo sebe. 

                                                 
39 » A management-led employee buy-out involves management leading transactions where the oportuniti to 
participate in equity ownership is extended beyond managers and directors to the wider body of employees.« 
(Management and employee buy-outs in central and eastern Europe, 1993). 
40 To lahko samo predvidevamo, ker v trenutku pisanja diplome računovodski izkazi BTC za leto 2001 še 
niso na razpolago. 
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V omenjeni transakciji lahko ugotovimo nekatere lastnosti, ki so značilne za podjetja v 
transakcijah odkupa z zadolžitvijo. Van Horn (1995) pripisuje naslednje lastnosti 
podjetjem, kandidatom za odkup z zadolžitvijo. To so podjetja, ki se pri poslovanju lahko 
za prvih nekaj let izognejo večjim stroškom, oziroma so pravkar prestala temeljit 
investicijski ciklus in imajo zato novo opremljene proizvodne zmogljivosti. V preteklih 
treh letih je BTC doživljal intenzivni investicijski ciklus in ima zato posodobljene 
zmogljivosti. Podjetje v kratkem načrtuje še izvedbo večje investicije, in sicer vodnega 
parka.  

Stabilni in predvidljivi denarni tokovi iz poslovanja so izjemno pomembna lastnost podjetij 
kandidatov za odkup z zadolžitvijo. V letu 2000 je podjetje skoraj 77% prihodkov od 
poslovanja ustvarilo s storitvami poslovnega in nakupovalnega centra, od tega skoraj 60% 
z oddajo poslovnih prostorov. Lahko predpostavljamo, da omenjena aktivnost, zlasti 
oddajanje poslovnih prostorov, omogoča predvidljivost denarnih tokov. 

Zaželjena so predvsem podjetja, ki upravljajo s prepoznavno blagovno znamko, po 
možnosti izdelkov za široko porabo. Tudi tukaj je BTC močen in prepoznaven, saj upravlja 
z uveljavljeno blagovno znamko, poleg tega pa se v njegovih prostorih dogaja zlasti 
aktivnost trgovine in zabave. 

Izkušen, sposoben in predan management je tudi lastnost, ki je lastna podjetju BTC d.d. 
Management je bil sposoben opraviti preobrazbo iz javnih skladišč v največje slovensko 
nakupovalno središče in enega največjih evropskih središč. Poleg tega pa je spretno 
izpeljal tudi transakcijo odkupa podjetja. 

VI. SKLEP 

Managerski odkup podjetja pomeni oddajo ponudbe za nakup ciljnega podjetja, ki je 
največkrat zaokrožen del oziroma divizija večjega podjetja, s strani managementa. Ta 
transakcija se je pojavila najprej v anglosaškem svetu z razvitim kapitalizmom in razvitim 
institucionalnim okoljem, ki je to operacijo dovoljeval.  

Pri tej obliki korporativnega nadzora so managerji bolj motivirani in si zaradi mehanizma 
lastništva želijo boljšega oziroma učinkovitejšega poslovanja, mehanizem nadzorne 
funkcije dolga oziroma finančnega vzvoda pa jih prisili, da omenjene spremembe v smeri 
večje učinkovitosti tudi udejanijo.  

Pri managerskemu odkupu podjetja se ne sme zanemariti investicijskega in inovacijskega 
procesa v podjetju, ki bi rezultiral v slabši konkurenčnosti podjetja in poslabšani kakovosti 
proizvodov in storitev. V fazi takoj po izvedbi odkupa se lahko zmanjša zaposlenost zaradi 
prestrukturiranja aktivnosti in reorganizacije poslovanja podjetja. V povprečju pa je 
pričakovati dvig dodane vrednosti na zaposlenega.  
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Glede na predstavljene značilnosti institucionalnega okolja v Sloveniji, zlasti lastniški 
nadzor in trg kapitala, lahko na podlagi predstavljenega primera pričakujemo, da se 
slovenskim managerjem ponuja priložnost pridobivanja nadzora nad slovenskimi podjetji s 
pomočjo managersko delavskega odkupa podjetja. Trg kapitala je trenutno majhen, 
relativno nelikviden in ne odraža pravih vrednosti podjetij. V prihodnosti se s priključitvijo 
v Evropsko unijo pričakuje prost pretok kapitala in obenem tudi razširitev trga. To pa 
pomeni, da bodo tečaji delnic slovenskih delnic realneje odražale njihove notranje cene 
oziroma uspešnost poslovanja podjetij, kar obenem pomeni tudi primerno izhodno pot v 
primeru likvidacije operacije managerskega odkupa oziroma izhoda iz investicije . 
Dodaten razlog, ki govori v prid omenjeni transakciji, je razpršena  lastniška struktura 
slovenskih podjetij, v katerih imajo največje lastniške deleže pooblaščene investicijske 
družbe, državna sklada, ter nefinančni investitorji. Zaradi omenjene lastniške strukture je 
mogoče oblikovati koalicije med managerji »prijatelji« in relativno poceni prevzeti 
lastništvo nad slovenskimi podjetji. To hipotezo potrjuje analiza odkupa podjetja BTC d.d., 
ki je nakazal eno od možnih poti lastniške strukture slovenskih podjetij v prihodnjih nekaj 
letih. Trditev, ki izhaja iz primera, velja ob nekaterih predpostavkah. Najpomembnejša 
med njimi je prisotnost družbe pooblaščenke in naklonjenost najpomembnejših interesnih 
skupin, zlasti zaposlenih, managerjev »prijateljev« ter finančnih investitorjev.  

Sedaj se po desetletju razpšenega lastništva, ko so bili managerji obenem tudi nadzorniki, 
odvija faza, v kateri prihaja do koncentracije lastništva med uspešnimi slovenskimi 
podjetji. Prevzemna aktivnost med domačimi podjetji in predvsem poizkusi prevzema s 
strani tujih podjetij, zlasti pivovarne Union, Banke Koper, SiMobil-a.., pomenijo izkušnjo 
in služijo kot kompas pri orientaciji glede vrednotenja slovenskih podjetij.  

Pomembni dejavniki pri omenjenih prevzemnih aktivnostih je poleg sinergijskih učinkov 
in ekonomij povezanosti in obsega, ki so nujni pri prilagajanju dinamičnim in vse bolj 
globaliziranim trgom in konkurenci, tudi bližajoči se vstop v Evropsko unijo in kasneje 
priključitev Evropski monetarni uniji. Pomemben dejavnik pa je tudi stabilizacija razmer in 
proces privatizacije v bivših jugoslovanskih državah, ki od nekdaj predstavljajo naravne 
trge za slovenska podjetja, saj so slovenska podjetja v času bivše države uspešno 
poslovala. 
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Slovarček slovenskih prevodov tujih izrazov 

 

Bankrupcy   - Stečaj 

Financial leverage   - Finančni vzvod 

Flotation  - Kotacija na borzi 

Free cash flow  - Prosti denarni tok; denarni tok, ki ga podjetje ne 
potrebuje za investicijsko dejavnost 

Going private   - Preoblikovanje odprte delniške družbe v zaprto 

Junk bond   - Visoko tvegana obveznica 

Leveraged buy-out   - Odkup z zadolžitvijo 

Liquidation   - Likvidacija 

Liquidation value   - Likvidacijska vrednost 

Listed company   - Delniška družba, katere delnice kotirajo na borzi 

Management buy-out   - Managerski odkup podjetja 

Managenet-employee buy-out  - Managersko-delavski odkup podjetja 

Operating cash flow  - Denarni tok iz poslovanja 

Private equity  - Zasebni kapital 

Receivership  - Prisilna poravnava 

Senior debt  - Posojilo z zagotovljeno prednostjo plačila 

Venture capital fund  - Sklad tveganega kapitala 


