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Ring International Holding AG, Alserbachstraße 14-16, Palais
Liechtenstein, 1090 Wien
Družba Ring International Holding AG (v nadaljnjem besedilu: Ring)
je med 25. 1. in 16. 4. 2018 prodala 15.940 delnic CICG izdajatelja
Cinkarne Celje, d.d., pri čemer je obseg poslov, ki jih je na podlagi
svojih prodajnih naročil sklenil Ring, v obdobju med 28. 2. in 16. 4.
2018 znašal 42% vsega prometa z delnico CICG. To pomeni, da si
je Ring v zadevnem obdobju z velikim obsegom prodajnih naročil na
trgu ustvaril dominanto pozicijo in je s svojimi prodajnimi naročili in s
posli, ki so bili sklenjeni na podlagi teh naročil, zmanjševal tečaj
delnice CICG.
Ring je s svojimi prodajnimi naročili in posli, ki so bili sklenjeni na
njihovi podlagi, prekinil trend rasti cene delnice CICG. Da je trend
rasti prekinil Ring in ne kakšen drug vzrok izhaja iz:
 tržne moči ringa v danem obdobju (Ring je bil udeležen v 42
odstotkih vsega prometa);
 dejstva, da je Ring prodajna naročila postavljal na spodnjo
mejo dnevnega razpona cene, pri čemer je Ring s svojimi
naročili in posli, ki so bili sklenjeni na podlagi teh naročil,
spodnjo mejo razpona cene tudi oblikoval;
 iz vsebine javnih objav Cinkarne Celje, d.d. - v zadevnem
obdobju so bile vse javne objave cinkarne izrazito pozitivne in
so izkazovale preseganje zastavljenih ciljev in izjemno
pozitivne obete za prihodnje poslovanje.
Da Ring s prodajo ni zasledoval dobička, temveč je želel umetno
zmanjšati ceno delnice CICG, sledi iz:
 dejstva, da je Ring delnice, čeprav je vedel, da je skupščina
cinkarne sprejela sklep, da lahko cinkarna delnice odkupuje
po ceni 230 EUR in da torej obstoji voljan kupec delnic po
ceni 230 EUR, ponujal po ceni, ki je bila znatno nižja od cene
230 EUR.
 ugotovitev, da je Ring v času prodaj organiziral prevzem vseh
delnic Cinkarne Celje, d.d., pri čemer iz pregleda prejetih
ponudb morebitnih finančnih partnerjev sledi, da je višja
prevzemna cena vedno pomenila večji strošek prevzema za
Ring.
 dejstva, da je prevzemna namera prevzemnika, kot je bila
objavljena, predvidevala, da bo prevzemnik za delnico plačal
220 EUR. To pomeni, da je bila predvidena prevzemna cena
višja od cene, po kateri je Ring delnice prodajal. To pomeni,
da bi (gledano konsolidirano) Ring, ko bi prevzemnik (družba
v 100 odstotni lasti Ringa) v okviru izvedbe prevzema zopet
kupil delnice, v zvezi z opisanimi prodajami realiziral izgubo.
Ring je torej delnice prodajal, čeprav je vedel, da jih bo
potrebno v postopku prevzema kupiti po držaji ceni. A kljub
izgubi, ki bi bila realizirana s ponovnim dražjim nakupom
prodanih delnic, bi manjša tržna cena, ki jo je povzročila
prodaja delnic, pomenila manjšo prevzemno ceno. Manjša
prevzemna cena pa, kot navedeno v prejšnji točki, močno
zmanjša obseg sredstev, ki bi jih moral Ring zagotoviti v
postopku prevzema

Kolikor bi Ring deloval v skladu s svojo, v času prodaje jasno
oblikovano namero, to je namero prevzeti Cinkarno Celje, d.d., bi
Ring delnice kupoval (saj so bile cenejše od predvidene prevzemne
cene) in ne prodajal. Tako bi bila, če bi Ring sledil svojim pravim
interesom, cena delnic CICG višja.
To pomeni, da so opisana prodajna naročila in posli, ki so bili
sklenjeni na njihovi podlagi izkrivljali sliko prave ponudbe in
povpraševanja na trgu in posledično zagotavljali nenormalno/umetno
raven cene delnice CICG.
Tako je mogoče zaključiti, da dejanje, kot je opisano, predstavlja
kršitev 12. člena MAR, ki prepoveduje tržno manipulacijo.
Narava ugotovljenih Subjekt nadzora je kršil 15. člen Uredbe (EU) št. 596/2014
kršitev
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga
(uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES
Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES,
2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1)
Izrek odločbe
Družba Ring International Holding AG, Alserbachstraße 14-16,
Palais Liechtenstein, 1090 Wien, ne sme ponoviti kršitve prepovedi
tržne manipulacije, ki jo je storila s tem, ko je med 28. 2. 2018 in 16.
4. 2018 s prodajnimi naročili in s posli, ki so bili na podlagi teh
prodajnih naročil sklenjeni na organiziranem trgu, ki ga upravlja
Ljubljanska borza, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana, zagotavljala
nenormalno in umetno raven cene delnice s tržno oznako CICG,
izdajatelja Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3001 Celje.
Informacija o tem, ali Zoper odredbo Agencije je bila vložena zahteva za sodno varstvo.
je zoper odredbo Postopek sodnega varstva je trenutno v teku.
začet
postopek
sodnega varstva

