STALIŠČE SVETA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV GLEDE OBVEZNE
PREVZEMNE PONUDBE V PRIMERU PREDNOSTNIH DELNIC, KI PRIDOBIJO
GLASOVALNO PRAVICO
Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 329. seji dne 19. 5. 2010 sprejel
naslednje stališče:
Obveznost objaviti prevzemno ponudbo za imetnika prednostnih delnic nastopi z
dnem, ko prednostne delnice pridobijo glasovalno pravico, če imetnik z glasovalnimi
pravicami iz navadnih in prednostnih delnic skupaj doseže ali preseže prevzemni
prag.
**
Prevzemno ponudbo v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI,
1/08 in 68/08, v nadaljevanju ZPre-1) mora dati prevzemnik, ki doseže ali preseže prevzemni
prag, to je 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi.
ZPre-1 v 22. členu določa izjeme od obveznosti dati prevzemno ponudbo. Med zakonitimi
razlogi, v primeru katerih prevzemniku ne bi bilo potrebno podati prevzemne ponudbe, pa ni
primera, ko bi prišlo do preseganja prevzemnega praga na podlagi pridobitve glasovalnih
pravic iz prednostnih delnic. Širjenje zakonskih izjem izven citirane določbe po mnenju
Agencije ni mogoče.
Kar zadeva pravice prednostnih delničarjev do uresničevanja glasovalnih pravic je potrebno
upoštevati določbo drugega odstavka 315. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3), ki imetnikom prednostnih delnic glasovalne pravice omogoči v
primeru, da prednostni znesek ni izplačan v enem letu, ali ni izplačan v celoti in znesek v
naslednjem letu ni doplačan, vse dokler se zaostanki ne izplačajo.
Pri izračunu deleža glasovalnih pravic je potrebno upoštevati tudi glasovalne pravice iz
prednostnih delnic. ZPre-1 obveznost izstaviti prevzemno ponudbo veže na delnice z
glasovalno pravico in vrednostne papirje, ki dajejo imetniku delniško nakupno opcijo. Pri tem
je tudi kar zadeva prednostne delnice, ki imajo glasovalno pravico v omejenem časovnem
roku, potrebno zaključiti, da gre za delnice, ki štejejo v krog tistih iz 1. točke prvega odstavka
5. člena ZPre-1, torej morajo biti predmet obvezne prevzemne ponudbe.
Obveznost objaviti prevzemno ponudbo zato za imetnika prednostnih delnic nastopi z dnem,
ko prednostne delnice pridobijo glasovalno pravico, če imetnik z glasovalnimi pravicami iz
navadnih in prednostnih delnic skupaj doseže ali preseže prevzemni prag.
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