
Skupina Kolektorjevih družb Hidrio FIN spodbuja
k odprodaji deleža v svojem krovnem FMR

Hidriina finančna družba FIN je "povabljena," naj proda 39
odstotkov delnic v FMR družbi za financiranje in
upravljanje naložb, ki je tudi največja posamična lastnica
Kolektorja. Delnice je proti volji slednjega odkupila leta
2007. S skupino Kolektor povezane družbe so namreč
objavile prevzemno ponudbo za nakup vseh delnic FMR.

IDRIJA ► Zgodba je znana in za-
pletena po meri težavnih odnosov
med največjima idrijskima korpo-
racijama Kolektor in Hidria. Slednja
oziroma njena finančna družba
FIN, ki jo vodi Urška Svetlik, je
decembra leta 2007 brez dražbe od
Kada in družbe Vipa Holding od-
kupila 39 odstotkov krovne družbe
sosednje korporacije Kolektor. Na-
kup je pojasnila z nujnostjo
združevanja sinergij in razvojnega
sodelovanja. Kolektor, ki je medtem
s svojimi družbami pridobil krepak
večinski delež FMR, je potezo Hidrie
vseskozi razumel kot sovražni prev-
zem. Pred dnevi je Hidrii FIN pre-
dlagal, naj odproda delnice.

Več o sovražnosti
kot o sinergijah

Štiri Kolektorjeve družbe - Sikom,
FMR Holding, Prokos in skupina
sam Kolektor - so v začetku julija
objavile prevzemno ponudbo za od-
kup vseh delnic FMR, družbe za

financiranje in upravljanje naložb.
Pred tem pa so same strnile v last
skoraj 59 odstotkov te družbe.

Predsednik in lastnik delnic FMR
Andrej Kren je že ob pozivu po-
vedal, da ponudbo sprejema. Torej
do popolnega lastništva Kolektor-
jeve družbe ločijo le delnice Hidrie
FIN.

Ker je Kolektor vse od vstopa Hi-
drie na njegovo dvorišče prepričan,
da je šlo za nerazumljivo in sovražno
potezo, je od želenega sodelovanja in
sinergij ostalo bore malo. Vsaj zas-
lutiti ju je bilo mogoče ob obliko-

vanju razvojnega partnerstva Si.EVA
(slovenski ekološki avtomobil), ki sta
ga skupaj z drugimi vodilnimi slo-
venskim podjetji .avtomobilske in-
dustrije sooblikovali obe korporaciji.
Resnici na ljubo naj bi bil na pobudo
predsednika Kolektorja Stojana Pe-
triča vsaj enkrat v tem obdobju do-
govorjen tudi odkup Hidriinih delnic,
a je posel padel v vodo.

Hidria FIN kot manjšinska las-
tnica v družbi FMR ni igrala vidne

vloge. Preprečevala je predvsem
spremembe statuta FMR, za katero
je ta na skupščini potreboval tri
četrtine glasov. Sicer pa ji je pre-
ostalo zgolj oporekanje - tudi poo-
blastilu, ki so ga delničarji dali za
nakup lastnih delnic.

Posel z izgubo?
Kolektor za delnico ponuja 47

evrov. S tem so pridobili zlasti tisti
mali delničarji, od katerih je Ko-
lektor v zadnjih mesecih pospešeno
odkupoval lastniške deleže. Zaradi
sporazuma, ki gaje že prej podpisal

.dobršen del delničarjev, delnice
FMR Holdinga (družbe pooblaščen-
ke) sicer niso prosto prenosljive, saj
bi jih zunanjim kupcem lahko pro-
dali le ob soglasju nadzornega sveta
družbe. To ob gradnji obrambnega
zidu pred nepovabljenimi kupci ni
bilo dosegljivo, pač pa je Hidria
malim lastnikom občutno dvignila
ceno delnice.

Zanjo pa bi prodaja ta hip po-
menila malenkostno izgubo. Sama
je namreč za 314.736 delnic odštela
približno 15milijonovevrovinjihza

dobljeno posojilo pn NLB pri njej
tudi zastavila. Vsa tri leta doslej je od
FMR dobila približno 57.000 evrov
letnih dividend.

Prav zadolženost Hidrie je bržčas
karta, na katero stavijo štiri Ko-
lektorjeve družbe pri svoji prevzem-
ni ponudbi. Sočasno pa, kot smo
izvedeli iz virov blizu uprave FMR,
se dobro zavedajo, da Hidriia nad
prodajo ni navdušena.

Ali se bo Hidria zanjo vendarle
odločila, je torej ta hip vprašanje za
vedeževalke. Kaj o prevzemni po-
nudbi razmišljajo, ne želijo komen-
tirati niti v Hidrii. Ve pa se, da se
predsednik upravnega odbora Hi-
drie Edvard Svetlik na finančnem
polju znajde bolje kot kateri koli
gospodarstvenik pri nas.

Škode za Kolektor ne bo
• Čeprav Hidria svoje, v delih družb
tja do tričetrtinske in še večje za-
dolženosti glede na sredstva (med
200 in 220 milijonov evrov), ni nikoli
obešala na veliki zvon, je tudi skri-
vala ni. Ker je krizo pustila za seboj
in se ji visoka vlaganja (in za-
dolževanja) v razvoj obrestujejo z
visokim poletom zelenih tehnologij
za avtomobilsko in klimatsko in-
dustrijo, tvegamo napoved, da bo
lastniška zanka s Kolektorjem ostala
nerešena.

Lastniško strnjen, minimalno za-
dolžen in kar 350 milijonov letnih
prihodkov "težak" Kolektor, ki je v še
večjem poletu kot Hidria, pa zaradi
tega ne bo utrpel pomembne škode.

SAŠA DRAGOŠ



Sodelovanje, ki nikakor ne uspeva predsednikoma Kolektorja Stojanu Petriču (z vnukom levo) in Hidrie Edvardu Svetliku (desno z vnukinjo), naj bi uspevalo

vsaj njunim vnukom


