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Vlada bo v četrtek
obravnavala in predvi-
doma potrdila predlog
sprememb zakona o
prevzemih. Predlagan je
dvig prevzemnega praga
s 25 na 33 odstotkov »z
namenom pozitivnega
vpliva na oživitev kapital-
skega trga«.

Slovenija imaz zdaj veljav-
nim zakonom ob Madžarski
najnižji prevzemni prag med
članicami EU; večina ima me-
jo določeno pri 30 odstotkih.
Dvig praga je konec marca
predlagala agencija za trg

vrednostnih papirjev (ATVP),
predlog pa je vladi formalno
vložilo ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo
Radovana Žerjava. »Obve-
znost podati prevzemno
ponudbo že pri 25 odstotkih
ima namreč za posledico, da
večji vlagatelji, ki bi si zaradi
velikosti svojega vložka želeli
imeti vpliv vsaj na določene
poslovne odločitve (to je na
tiste, ki zahtevajo statutar-
no večino, kije navadno do-
ločena na 75 odstotkih), ne
morejo doseči takšnega cilja
brez prevzemne ponudbe, ki
pa se mora nanašati na vse
delnice,« opozarjajo v ATVP.

Takšen ukrep bi skupaj z dru-
gimi (postopen umik države
iz družb brez strateškega po-
mena, zbiranje kapitala prek
javnih ponudb vrednostnih
papirjev in uvrstitev teh na
organizirani trg) po mnenju
ATVP domačim in tujim
vlagateljem poslal »močan
pozitiven signal«.

Dvig praga (spremembo
zakona naj bi državni zbor
potrdil po nujnem postop-
ku) bo ustavil postopke, za-
čete pred ATVP po veljavni
zakonodaji. ATVP je namreč
sprožil več postopkov zoper
družbe v državni solasti, če so
skupaj obvladovale večkot 25
odstotkov podjetja. Že lani je

denimo ATVP vzel glasovalne
pravice »državnim« družbam
v Petrolu in Abanki, dokler ne
objavijo prevzemne ponudbe
ali zmanjšajo skupnega de-
leža pod 25 odstotkov. Na-
zadnje je ATVP to naredil v
Krki, kjer so brez glasovalnih
pravic zdaj Slovenska odško-
dninska družba, Kapitalska
družba, Luka Koper, Zavaro-
valnica Triglav, KBM Fineko
in Aerodrom Ljubljana.

V predlogu sprememb
prevzemnega zakonaje pred-
videna tudi uvedba kazni za
posameznika, ki krši določila
zakona, in sicer od tisoč do
pet tisoč evrov. •


