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Hidria, ki ga vodi Edvard
Svetlik, po naših zanesljivih
informacijah ni sprejel po-
nudbe za prevzem družbe
FMR (največje posamične
lastnice Kolektor Group) in
tako s svojim 39-odstotnim
deležem ostaja v njenem las-
tništvu. Prevzemno ponud-
bo, ki so jo objavili Kolektor
Group, FMR Holding, Ko-
lektor Sikom in Kolektor Pro-
kos, je sprejelo več malih
delničarjev, ki so imeli skup-
no v lasti okoli dva odstotka
delnic, konzorcij pa po kon-
čanem prevzemu obvladuje
že okoli 60 odstotkov FMR.

Kot smo razkrili v Dnev-
niku, je Hidria prevzemno
ponudbo poskušala prepre-
čiti celo prek vrhovnega so-
dišča, ko je neuspešno iz-
podbijala odločbo, s katero
je Agencija za trg vredno-
stnih papirjev potrdila po-
nudbo za prevzem FMR. Hi-
dria po neuradnih informa-
cijah sicer ni nasprotovala
prevzemu, temveč ponujeni
ceni. Toda konzorcij okoli
Kolektor Group je v prevzemi
ponudbi za delnico FMR po-
nudil 47 evrov oziroma sko-
raj natanko toliko, kot je za
njo sredi borzne evforije leta

2007 plačala Hidria. Z za-
vrnitvijo ponudbe za prev-
zem je Hidria po vsej ver-
jetnosti izgubila še zadnjo
možnost, da se brez izgube
umakne iz svoje 15 milijonov
evrov vredne naložbe v FMR.
Pričakovati je bilo, da bo svoj
delež vsaj zmanjšala na 25
odstotkov plus eno delnico, s
čimer lahko še vedno pre-
prečuje statutarne spremem-
be, vendar bi pri tem lahko
poplačala vsaj del posojil za
vstop v FMR.

Kot je znano, se je dol-
goletni spor med predse-
dnikom uprave Kolektor
Group Stojanom Petričem
in Svetlikom dodatno za-
ostril pred štirimi leti, ko je
Hidria sovražno vstopila v
lastništvo FMR. V začetku
minulega leta je neznana
družba Kompas Kapital (za
njo naj bi stala Hidria, kar so
v družbi zanikali) delničar-
jem FMR začela pošiljati po-
nudbe za nakup njihovih
delnic. Večinski lastniki
FMR so prevzem morali ob-
javiti, ker je Kolektor Group
v začetku leta kupil manjše
število delnic FMR, zaradi
česar ga je Hidria prijavila
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