
Nikoli več ne bo 2007, radi rečejo
direktorji in lastniki - veliki in
mali. To je bilo dobro leto, ker
je bilo za prve dovolj naročil, za

druge pa dovolj dividend. Denarja je bilo
veliko za vse.

Ta neomejena dostopnost denarja
in zaslepljenost z uspehom sta se na ža-
lost končali s hudim porazom. Vse je bilo
napihnjeno in tudi prevzemalo se je po
napihnjenih cenah. Ob poku balona so se
zgodili Merkur, Istrabenz in Pivovarna
Laško, ljudje so postali živčni in v Slove-
niji zaradi te navidezne prepotentnosti
prevzemnikov številni še vedno trpijo.
Prevzemali niso namreč samo Bine Kor-
dež, Igor Bavčar in Boško Šrot. Kot izku-
šeni kapitalisti so se v prostem času začeli
vesti skoraj vsi. Ti zdaj seveda trpijo še
bolj kot omenjeni trije, saj jim je izguba
20 tisoč evrov precej večja uganka kot
onim milijon.

Podobno kot leta 2007 je tudi zdaj
mogoče dobiti denar za prevzeme (če ne
pri nas, pa vtujini). Delnice so v naspro-
tju z letom 2007 poceni, na ljubljanski
borzi so namreč skoraj vse vredne manj,
kot je njihova knjigovodska vrednost.
Marsikateremu od večjih lastnikov
slovenskih borznih podjetij se še lahko
zalomi in bo prisiljen poceni prodati.
Zaradi splošnega borznega poraza tudi
ne bo prevelike tekme za nakupe delnic,
ki bi zviševala cene. Imamo torej poceni
delnice, negativen sentiment, denarje
mogoče dobiti - vse za začetek novega
kroga prevzemov. V tujini in tudi doma
je bilo v zadnjem času že kar nekaj pre-
vzemov, zato lahko rečemo, daje tudi
kupca mogoče najti, če ga iščemo. Seveda
to zdaj ni namig malim delničarjem, naj
gredo v nakupni cunami na ljubljanski
borzi, saj lahko cene delnic kljub vse-
mu še vedno upadejo. Je pa zdaj pravi
čas za prevzemanje večinskih deležev,

s katerimi je v resnici mogoče služiti.
Značilen primer tega je zdaj denimo
Panvita Stanka Polaniča, ki prevzema
ljubljanskega peka Žito.

Vse to pisanje o novih prevzemih
morda komu smrdi, a je v resnici dobra
novica tudi za vas. V upanju, da so se
navidezno prepotentni prevzemniki
vendarle nekaj naučili, si namreč lahko
mislimo, da se bodo zdaj izogibali pre-
vzemom in bodo v ospredje prišli tisti,
ki imajo zamisel, kaj storiti s prevzetim.
Prav tako je zelo verjetno, da ne bomo
več poslušali pravljic o nacionalnem
interesu. Ljudje so namreč končno do-
jeli, daje boljše, da podjetje v tuji lasti
v Sloveniji dela dobiček ter izplačuje
plače in davke, kot pa davslovenski lasti
dela izgubo in ima na dvorišču proteste
neplačanih zaposlenih. Verjetno pa so
to dojele tudi banke. •
� Ocenite komentar, napišite svoje mne-
nje: www.finance.si/komentarji

�� Denar je mogoče
dobiti, delnice so
poceni, tudi kupci se
najdejo - v Sloveniji se
lahko začne nov krog
prevzemov.
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