
Prevzemna ponudba za FMR "uspešna", a Hidria FIN ostaja njena 39-odstotna lastnica

Koncem Kolektor je po izteku
prevzemne ponudbe za odkup
vseh delnic svojega največjega
posamičnega lastnika - FMR,
družbe za financiranje in
upravljanje naložb - k deležu 58,9
odstotka dodal še 0,53 odstotka
njenih delnic. Hidria FIN, ki
ponudbe za prodajo delnic po ceni
47 evrov ni sprejela, torej ostaja
38,67-odstotna lastnica FMR.

IDRIJA � Prevzemna ponudba koncema
Kolektor za nakup vseh delnic FMR, družbe
za financiranje in upravljanje naložb, ki je s
34 odstotki njen največji posamični lastnik,
je za. Agencijo za trg vrednostnih papirjev
(ATVP) uspela. Na ponudbo se je namreč
odzvalo 14 delničarjev, prag uspešnosti
prevzema pa ni bil postavljen. Najbolj želene- Hidrie FIN, ki ima v FMR 38,67-odstotni
lastniški deleč - med njimi ni bilo.

Slabi odnosi ostajajo
Prevzemniki - skupina Kolektor sama,

družba pooblaščenka FMR Holding ter
družbi Kolektor Sikom in Prokos - so skupaj
s finančno družbo FOND v prevzem krenili
dobro zavarovani z 58,9-odstotnim las-
tništvom FMR. Ta teden so od ATPV dobili
odločbo, da je bila njihova ponudba us-
pešna, saj se je za prodajo 4351 delnic (0,53
odstotka) odločilo 14 njihovih imetnikov.

Prevzemniki so ciljali predvsem na 38,67
odstotkov delnic, ki jih ima od leta 2007 v
lasti finančna družba Hidria FIN in s tem
predvsem na razrešitev neprijetnih med-
sebojnih odnosov med korporacijama.
Predsednika FMR Andreja Krena

odločitev Hidrie FIN ni presenetila. "Mor-
da sem malce upal na prodajo Hidriinih
delnic, dejansko pa je nisem pričakoval.
Sedaj gremo pač naprej. V štirih letih smo
se na skupno lastništvo že dodobra na-
vadili," Je mirno povedal.

Rezultat prevzemne ponudbe pome-
ni pat položaj v slabih odnosih med
idrijskima korporacijama. Hidria, ki
prav gotovo še ni rekla zadnje besede,
si letno od FMR lahko obeta nekaj
manj kot 60.000 evrov dividend. Ker
pa zadnje besede prav gotovo ni rekel
niti Kolektor, si utegne z nadaljnimi
preoblikovanji zagotoviti možnost,
da bo dividende izplačevala katera
od novih ali obstoječih družb, so-
lastnic FMR.

Je Kolektor ponudil premalo?
Skupno lastništvo pomeni nasproto-

vanje Hidrie FIN malodane vsem odločit-
vam na skupščinah FMR, dejansko pa ta
s svojim deležem lahko preprečuje le
spremembe statuta FMR. Vrhovno so-
dišče je v začetku avgusta zavrglo tudi
tožbo Hidrie FIN zoper odločbo ATVR s
katero je ta dovolila prevzem, FMR. 47
evrov, kolikor so prevzemniki ponudili za
delnico, je sicer cena, ki jo je Hidria FIN
plačala za nakup in je precej višja, od
cene, po kateri je Kolektor sprva od-
kupoval delnice.

Z vstopom Hidrie v ta koncem so torej
mali delničarji pridobili, sam pa je "iz-
gubil" precej denarja. Za dostojno rešitev
15 milijonov evrov vredne naložbe Hidrie

pa je bila ponujena cena očitno prenizka.
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