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Povzetek

V magistrski nalogi avtorica na osnovi zgodovinske, primerjalne in ekonomske analize
preverja znana dejstva o pridobivanju lastnih delnic preko tretjih oseb, da bi lahko potrdila
tiste resnice, ki iz teh dejstev izhajajo. Skozi zgodovinske razloge pojasni restriktivnost
politike kontinentalne Evrope ko gre za nakup lastnih delnic v primerjavi z anglosaksonskimi
drţavami.
Na podlagi obseţne primerjalne analize pravnih instrumentov, ki so vključeni v pravni posel
pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb je ugotovljeno, da je operacija podvrţena
zavzetemu pravnemu urejanju. Čeprav je pravni posel dopusten, je senca izigravanja vedno
bolj prisotna. Pridobitev lastnih delnic preko tretjih oseb odpira vprašanja varovanja osnovnih
postulatov gospodarske druţbe. Skozi primerjavo anglosaksonskega dojemanja vloge kapitala
in varovanja upnikov je narejena primerjava na nemški AktG, katerega povzema tudi
Evropska Unija in analogno na slovenski ZGD-1. Avtorica ugotavlja, da so osnova za
izigravanje ohlapna zakonodaja v odnosih med povezanimi druţbami. Predstavljeni so
določeni konflikti in prepovedi pridobivanja, ter njihova pravna ureditev. Obdelana je tudi
odgovornost v primeru kršitev.
S pomočjo ekonomske analize poskuša avtorica pojasniti učinek liberalizacije Druge
direktive 77/91/EGS, ki je nastala kot odgovor na globalizacijo svetovnega gospodarstva in
integracijo finančnih trgov v slovenskem finančnem prostoru.
Skladno z ugotovitvami avtorica v zaključku naloge podaja rezultate analize problema in
ugotavlja, da bi večja občutljivost udeleţencev finančnih trgov v prihodnje lahko preprečila
ciljno zlorabo inštrumenta odkupa lastnih delnic preko tretjih oseb.
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Abstract

Acquisition of own shares through third parties
In her master thesis, the author evaluates using historical, comparative and economic analysis
the known facts of the acquisition of respective shares through third parties, in order to
confirm the truths which emerged from those facts. Through historical facts, the author
explains the severity of the policy of continental Europe when buying respective shares in
comparison with Anglo-Saxon countries.

On the basis of an extensive comparative analysis of legal instruments, which are included in
the transaction for the acquisition of own shares through third parties it was found that the
operation was committed to the legal regulation. Even though the transaction is permissible,
the shadow of circumvention is increasingly present. Acquisition of own shares through third
parties is opening questions about the protection of the basic postulates of the company.
Through the comparison of Anglo-Saxon perceptions, of the role of capital and protection of
creditors, the comparison with German AktG is made. The latter also adopts the European
Union and the similarity to the Slovenian Companies Act-1. The author concludes that the
basis for circumvention is lax laws in relations between associated companies. What are
presented are specified conflicts and a ban of production and their regulation. Treated is also
the responsibility in case of infringements.

With the help of economic analysis the author is trying to explain the impact of liberalization
of the Second Directive 77/91/EEC, which emerged as a response to the globalization of
world economy and financial market integration in the Slovenian financial environment.

In conclusion, the author presents according to the findings, the results of the analysis of the
problem and remarks that increased sensitivity to the participants of financial markets in the
future could prevent the misuse of a target instrument purchase its own shares through third
parties.
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I. UVOD
Pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, torej vsak pravni posel, ki vodi do prenosa
lastništva ţe izdanih delnic delniške druţbe, sproţa vrsto pravnih vprašanj. Če povzamem:
»There is no greater expression of confidence than to repurchase your own shares.«1 To je
dokaz za to, kako močan instrument so lahko lastne delnice.
Slovenska zakonodaja s področja gospodarskega prava se je podobno kot mnoge zakonodaje
kontinentalne Evrope zgledovala po nemškem AktG. Tako v ZGD-1 od 247. do 252. člena
določa okvirne pogoje načelnega pridobivanja lastnih delnic, kadar lastne delnice pridobivajo
odvisne druţbe. S svojo pravno varnostjo, z jasnostjo in moţnostjo uporabe soustvarja
atraktivnost lastnih delnic kot instrument, ki pomembno vpliva na stopnjo druţbenega
gospodarstva.
V Nemčiji je do sprejetja zakona KonTraG2 leta 1998 desetletja veljala načelna prepoved
pridobivanja lastnih delnic.3 Razlog prepovedi tiči v močnem padcu tečajev delnic na
delniških trgih - kot posledica mnoţičnega nakupa lastnih delnic, z namenom uravnavanja
tečaja, ki je pripeljalo do svetovne gospodarske krize v letih 1929/1931. Da se ne bi ponovil
negativen učinek zaradi dopustnosti nakupa lastnih delnic, se je oblikovala zelo restriktivna
politika, ki je bila v diametralnem nasprotju s pravno ureditvijo ZDA in Velike Britanije, kjer
je reodkup lastnih delnic dovoljen ţe več sto let in je pravno urejen kot posebna oblika pri
delitvi dobička.
Razlogi restriktivnosti so sledeči: (i) v kolikor reodkup lastnih delnic ni izveden iz lastnih
sredstev druţbe, ki se lahko uporabijo tudi za izplačilo dividend delničarjem, pride do
prepovedane delne likvidacije druţbe, ki zajame tudi premoţenje delničarjev, (ii)
pridobivanje lastnih delnic mimo predpisov je riziko za Corporate Governance, saj lahko
uprava prekriva moţnost vplivanja na skupščini in dejansko obvladovanje delniške druţbe.

1
2
3

PERTLWIESER, M. (2006): »Največji dokaz zaupanja v druţbo je reodkup lastnih delnic.« (lasten prevod)
Gesetz zur Kotrolle und Transparenz in Unternehmunsbereich (KonTraG) dne 27. 4. 1998.
Načelna prepoved pridobivanja lastnih delnic izhaja iz prvega stavka prvega odstavka §71 AktG: »Die
Geselschaft darf eigener Aktien nur erwerben, /…wenn.../«. Kot interpretacijo prepovedi z izjemami glej
HÜFFER (2002), vrsta 1 in 3 §71 AktG. Do sprejetja KonTraG so izjeme dopuščale moţnost pridobitve
lastnih delnic za namene od 1 do7 AktG. Isto v ZGD-1 v 247. členu: »Druţba sme pridobivati lastne delnice
le …« Izjeme pridobitve so definirane v odstavkih od 1do 8 novega zakona, ki pridobitev lastnih delnic
občutno razširja in poenostavlja.
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Tudi kadar lastne delnice pridobivajo ali odsvajajo odvisna druţba ali druţba v večinski lasti
ali tretja oseba v lastnem imenu in za račun odvisne druţbe, zanje veljajo enako stroga pravila
in omejitve, kot če bi lastne delnice pridobivala in odsvajala druţba mati - skrbeti za interes
druţbe. Stroga pravila preprečujejo, da bi preko odvisne druţbe ali druţbe v večinski lasti
prišlo do vračila vloţkov in zmanjševanja osnovnega kapitala druţbe skozi prekrito izplačilo.
Motivi, zakaj delniške druţbe ţelijo pridobivati lastne delnice, so različni - od ohranjanja
borznega tečaja, izboljšanja kapitalske strukture, za oblikovanje delniškega opcijskega
programa, kot alternativa izplačilu dividend - zaradi moţnih davčnih prednosti, zaradi
preprečitve sovraţnega prevzema ali kot moţnost plačila ob prevzemih.
Slovensko pravo gospodarskih druţb je v veliki meri povzeto po nemškem pravu. Slovenija
kot mlada drţava še nima ustrezne pravne prakse, zato se po pomoč obrača k izoblikovanim
stališčem nemške pravne teorije, seveda ob upoštevanju razlik, ki med obema pravnima
redoma obstajajo. Restriktivnost v slovenskem pravnem redu glede pridobivanja lastnih
delnic izhaja iz pravnoorganizacijskih značilnosti delniške druţbe, vloţkov kapitala osnovnega kapitala, ki je razdeljen na delnice. Za delniški kapital velja načelo trajnosti in
nespremenljivosti. Povečanje ali zmanjšanje kapitala druţbe je določeno s posebnim
postopkom.
Moţnost pridobivanja lastnih delnic v okviru obstoječega osnovnega kapitala je močno
povezana s številom izdanih delnic. Reodkup ţe izdanih delnic, brez predhodnega povečanja
osnovnega kapitala, pomeni realno zmanjševanje potencialno vezanega kapitala v premoţenju
druţbe in s tem oškodovanje interesov upnikov. V skrajnem primeru bi delniška druţba bila
lastnica same sebe, osnovni kapital bi izgubil eno od treh4 funkcij - jamstvo upnikom kot
plačilna zapora, ki upravljalcem onemogoča neupravičena izplačila.
Pridobivanje lastnih delnic in sistem osnovnega kapitala je sicer teţko spraviti na skupni
imenovalec. Če ţelimo ohraniti funkcijo jamstva upnikov, je bil zakonodajalec prisiljen
izbrati dvomljivo konstrukcijo delniške druţbe kot njenega lastnega delničarja in delnice še
naprej pustiti v rokah druţbe. Takšna posebna obravnava lastnih delnic je vodila k preobratu
sistema: čeprav je odsvojitev lastnih delnic z ekonomskega vidika identična izdaji novih

4

KOCBEK, M./IVANJKO, Š. (2003), str. 432.
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emisij delnic v okviru povečanja kapitala, prva ni podvrţena kavteli, kot je to primer pri
povečanju kapitala. Tako liberalizacija delniškega prava prihaja nekako skozi zadnja vrata kot paralelni odgovor na razvoj ameriškega gospodarskega prava, ki zaradi različnih pravnih
posledic v posameznih zveznih drţavah ZDA pri odsvajanju lastnih delnic oziroma izdaji
novih emisij delnic s povečanjem kapitala sistem osnovnega kapitala povsem odpravlja.5
Današnja pravna ureditev EU je s sprejetjem novele Druge direktive 77/91/EGS s področja
prava druţb, torej direktive o ustanovitvi javne delniške druţbe ter zagotovitvi in ohranitvi
osnovnega kapitala - kapitalske direktive6, omilila restriktivnost pri pridobivanju in prodaji
lastnih delnic ter izdaji novih delnic na osnovi povečanja osnovnega kapitala, ni pa »še«
odpravila germanskega koncepta osnovnega kapitala in se tako pribliţala anglosaksonskemu.

Slovenija je z vstopom v EU v celoti harmonizirala svojo zakonodajo z zakonodajo EU,
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD-1) pa povzela po nemškem Aktg.7 Z uvajanjem dodatne
osme izjeme v 247. členu ZGD-1 se kljub temu odpira moţnost »zlorab« pri pridobivanju
lastnih delnic, saj s sklepom skupščine uprava pridobi pravico, da sama odloča, v kakšne
namene bo pridobivala lastne delnice. Da bi moţnost zlorab omejili, so v zakonu podani
dodatni pogoji in načela, ki jih mora delniška druţba upoštevati, kadar pridobiva lastne
delnice. V 263. in 264. členu ZGD-1 je opredeljena tudi odškodninska odgovornost, toda
istočasno ZGD-1 ne določa odškodninske odgovornosti uprave, kadar dejanje, ki druţbi
povzroča škodo, temelji na zakonitem skupščinskem sklepu. Praktično edini primer
izigravanja pozitivne zakonodaje je mogoč, kadar lastne delnice pridobivajo odvisne druţbe
oziroma druţbe v večinski lasti zaradi ohlapnosti določenih zakonskih norm. Zato je še toliko
pomembneje, da za druţbo hči veljajo enako stroge omejitve pri pridobivanju lastnih delnic
kot za druţbe, ki poslujejo v lastnem imenu in za račun druţbe ter smejo pridobivati ali imeti
lastne delnice le, če bi bilo to druţbi dovoljeno v skladu s prvo do šesto in osmo alinejo
prvega in drugega odstavka 247. člena ZGD-1.

5
6

7

KOCBEK, M./IVANJKO, Š. (2003), str. 432.
Second Concil Directive (EEC)77/91 of 13 December on co-ordination of safegards, which for the
protection of the interests of members and others are required by Members States of companies within the
meaning of the second paragraf of Article 58 of the Treaty in respect of the formation of public limited
liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such
safeguards equivalent throughout the Community, (1977) OJ L 26, str.1.
AktG - Aktiengesetz.
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1. Opredelitev problema
Sprememba Druge kapitalske direktive 77/91/EGS, ki ohranja koncept osnovnega kapitala in
širi izjeme za pridobivanje lastnih delnic (osma alineja 247. člena ZGD-1) do meje
razpoloţljivih rezerv - nevezanih kategorij lastniškega kapitala, je zelo liberalizirala
pridobivanje lastnih delnic in se tako poskusila pribliţati praksi ZDA. Od maja 1998, ko je v
Nemčiji vstopil v veljavo z osmo alinejo dopolnjen §71 AktG v okviru zakona o Kontroli in
Transparentnosti (KonTraG), je ta liberalizacija sproţila veliko razprav o koristih in rizikih,
ki izhajajo iz nakupa lastnih delnic, ki še vedno trajajo. Nemški borzni inštitut (DAI) je
liberalizacijo opredelil kot »potreben instrument financiranja družb«8, drugi spet svarijo, da
gre za hipno navdušenje oziroma prebliske. Praksa v Nemčiji do danes ni potrdila teorije, da
je odkup lastnih delnic likvidnostni potencial borznega trga, kot to velja za ZDA. Tuja
strokovna literatura pravno vsebino osme alineje 247. člena ZGD-1 imenuje kar »standardbuyback-process«9, izhajajoč iz treh postopkovnih zahtev: pooblastilo skupščine, objava
namere o odkupu lastnih delnic in izvedba odkupa. Da bi ugotovili, kaj je liberalizacija
odkupa lastnih delnic po osmi alineji ZGD-1 prinesla Sloveniji, je potrebno odgovoriti na
naslednja vprašanja:
1. Kakšen je učinek osme alineje 247. člena ZGD-1 v Sloveniji? Obstajajo razlike po
sektorjih?
2. Kolikšen procent slovenskih družb razpolaga s pooblastilom skupščine? Kolikšen
delež teh pooblastil je dejansko realiziran in v kakšem obsegu?
3. Kakšen pomen ima posamezni motiv nakupa lastnih delnic in s katerimi riziki se
družbe ob tem srečujejo? Ali motivi dejansko izpolnjujejo cilje strategij nakupa
lastnih delnic?
Obravnavano področje v 251. členu ZGD-1 z naslovom: »Pridobivanje lastnih delnic preko
tretjih oseb«, torej kadar lastne delnice pridobivajo odvisne druţbe oziroma druţbe v večinski
lasti, je edini primer moţnega izigravanja pozitivne zakonodaje, ki generalno prepoveduje
nakup lastnih delnic z utemeljitvijo, da druţba ne more biti sam svoj lastnik in je v zadnjem
času v slovenskem prostoru zelo v ospredju.

8
9

LEVEN, F./HELM, J. (1996), str. 5.
PERTLWIESER, M. (2005), str. 10.

9

Tudi v nemškem pravnem prostoru, od koder slovenska zakonodaja črpa razlage, ni zaslediti
razprave o praktičnih izkušnjah pri pridobivanju lastnih delnic preko tretjih oseb. Ne glede na
zakonske omejitve pridobivanje lastnih delnic preko odvisnih druţb odpira moţnosti
izigravanj; manipuliranje s tečajem, slabitve premoţenja druţbe in zmanjševanje varstva
upnikov. Sicer je res, da je to mogoče početi tudi drugače, vendar opustitev »razloga« nakupa
lastnih delnic to še pospešuje. Razlog, da sta pridobivanje lastnih delnic in trgovanje preko
tretjih oseb enako prepovedana, kot to velja za druţbo mater, se utemeljuje na osnovi poslov
pridobitve lastnih delnic brez dejanske pridobitve lastnine nad temi delnicami. Ob tem se
odpirajo dodatna vprašanja:
4. Sklep skupščine velja 36 mesecev. Ali predstavlja uresničevanje tega sklepa za
družbe rizik? Kakšen?
5. Je mogoče zakonske omejitve pri nakupu lastnih delnic preko tretji oseb zaobiti?
6. Kako pridobivanje delnic (lastnih delnic) matere vpliva na finančno kondicijo
hčere? Lahko nakup lastnih delnic škoduje delničarjem, družbi, kapitalskemu trgu?
7. Ima nakup lastnih delnic preko družbe hčere dolgotrajen vpliv na kapitalski trg, so
možne zlorabe? Kakšna je odgovornost uprav in NS?
8. Kakšen je pomen transparentnosti informacij in resnično prikazovanje stanja
nakupa lastnih delnic za investitorje?
9. Je neupoštevanje zakonskih norm ustrezno sankcionirano?
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2. Cilj magistrske naloge
Posojilni posli z vrednostnimi papirji predstavljajo danes standard pri izvajanju vseh
transakcij na kapitalskem trgu. Naloga se bo ukvarjala s vprašanji, kateri posli so mogoči
glede na lastne delnice in katere so omejitve, ki jih postavlja zakonodaja v ZGD-1, ZTFI,
Pravilih borze, Računovodskih standardih in ZDPO-2. Namen naloge je ugotoviti sledeče: ali
omejitve pri nakupu lastnih delnic tako za druţbo mater kot tudi odvisne druţbe in druţbe v
večinski lasti v zadostni meri onemogočajo izigravanje pravnih razmerij, ščitijo delničarje,
upnike in potencialne investitorje, in ali motiv nakupa lastnih delnic sledi ciljem nakupa?
Tekom postavljenih vprašanj bom poskusila odgovoriti, kako se je slovensko gospodarstvo
odzvalo na liberalizacijo Druge kapitalske direktive 77/91/EGS – predvsem na osmo alinejo
prvega odstavka 247. člena ZGD-1, preko pojasnil zakonskih norm pa bom osvetlila pasti pri
pridobivanju lastnih delnice preko tretjih oseb (251. člen ZGD-1). Z razčlenitvijo vseh
stopenj razvoja in odgovori na zastavljena vprašanja bom dobila celotno sliko o pomenu in
pasteh »odkupa lastnih delnic preko tretjih oseb« v slovenskem finančnem prostoru, s čimer
bom prispevala k bistveno globljemu razumevanju instrumenta nakupa lastnih delnic preko
tretjih oseb (251. člen ZGD-1).

Logična opredelitev opazovanj od V1 do V9 v primeru realizacije 251. člena ZGD-1
osnova za nakup
vprašanja

poizvedovanje

A

B

pooblastilo
skupščine

odločitev o
nakupu/javna
objava

uresničevanje
pooblastila
skupščine

C
bilančni
prikaz/letna
poročila

namen/uporaba lastnih
delnic

Analitični pogled na 251.člen ZGD-1

V1

število
pooblastil

V2

obseg pooblastil

V1

število
javnih abjav

V4

vpliv motiva in rizikov na odločitev nakupa
(deduktivna metoda)

V2

obseg objav

V5

omejitve nakupa v času po javni objavi
(raziskava rezultatov/Event študija)

V6

tržna ocena motivov pridobivanja in riziki
(regresijska analiza)

V1

obseg odkupa LD

V2

pridobljen delež LD

V3

smotrnost motiva v
primerjavi s ciljem nakupa

V7

dolgotrajnost vpliva na trg, zloraba,
odgovornost (deduktivna metoda)

V8

pospeševalci informiranja (regresijska
analiza)
vpliv neupoštevanja norm in
odgovornosti (regresijska analiza
neupoštevanja)

V9

Vir: lastna zasnova
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3. Metode dela in sestava naloge
Magistrska naloga je pripravljena s kabinetno metodo raziskovanja, primerjalno-pravno
študijo ter z induktivnimi in deduktivnimi metodami znanstvenega raziskovanja, z vsebinsko
analizo posameznih institutov in vprašanj. V nalogi raziskujem pravno ureditev in pogoje za
izvedbo nakupa lastnih delnic preko tretje osebe (251. člen ZGD-1), ob upoštevanju osme
alineje prve točke 247. člena ZGD-1. Teţišče naloge in osrednja pozornost sta namenjena
analizi pravne ureditve pridobivanja lastnih delnic preko tretje osebe - 251. člen ZGD-1, ob
upoštevanju pridobitve pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic in odgovornosti ob
pridobitvi delnic, v primeru kršitev zakonskih meril ter institutov v zvezi s pridobitvijo.
Osnova raziskovanja so razlage iz nemškega in anglosaksonskega pravnega prostora v
primerjavi s slovenskim ZGD-1. Dotaknila se bom tudi vzporednic v anglosaksonski pravni
ureditvi, ki so podlaga za spremembe EU korporacijske zakonodaje. Da bi lahko odgovorila
na vprašanje, kakšen vpliv ima liberalizacija nakupa lastnih delnic v Sloveniji, se bom
omejila na podatke slovenskih delniških druţb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, saj bi zbiranje
podatkov preko letnih poročil in sklepov skupščin vseh delniških druţb v Sloveniji presegalo
namen te naloge. Za analizo razmerja ujemanja pooblastil, napovedovanja (obvestila) in
odkupa so razvite formule.10
Definicija pooblastila, obvestila in količina povratnega odkupa

# - pooblastilo

t

količina pooblastil t =
# - SBI - družba

t

# - Obvestilo skupščine - pooblastilo v t
količina pooblastil t =
# - pooblastilo

t

Σni=1 raaliziran obseg i (s pooblastilom v t)
količina povratnega
odkupa t =

Σni=1 teoretičen obseg i obvestilo o odkupu

i

( s poobls.v t)

t = 2008, …, 2009

Naloga je razdeljena na osem zaključenih poglavij.

10

Prirejeno po PERTLWIESER, M. (2005), str. 60.
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II. OSNOVNI KAPITAL IN VAROVANJE UPNIKOV
1. Splošno
Moderna ekonomska teorija postavlja vprašanje odnosa principal-agent oziroma, kako naj
gospodarsko pravo vzpostavi pravila, da bo vodstvo druţb bolj dovzetno za interese
delničarjev. Evropska zakonodaja je usmerjena v konflikt interesov, ki nastane med
manjšinskimi in večinskimi delničarji. Različen vzorec lastništva delnic in strukturne kontrole
v ZDA in Veliki Britaniji v nasprotju s kontinentalnimi evropskimi drţavami je razlog za dva
sistema corporate governance - zunanji in notranji sistem.11 Za ZDA in Veliko Britanijo je
značilno, da posamezniki ali velike institucije nimajo velikih deleţev delnic v druţbah.
Nasprotno so v kontinentalnih evropskih drţavah delnice močno skoncentrirane v rokah druţin
ali drugih druţb12, zato je tudi stopnja zaščite investitorjev ne glede na dejstvo, ali so delničarji
ali upniki, različna in vpliva na kapitalski trg in gospodarstvo drţave.
Trajnost osnovnega kapitala v kontinentalnem pravu odraţa stoletno tradicijo kot najbolj
osnovno značilnost delniške druţbe. Nikoli se ni vzpostavljalo vprašanje legitimnosti
koncepta, ne glede na to, da sta se spreminjala njegov namen in funkcija. V zadnjem času je
središče razprav ponovno postalo vprašanje smiselnosti osnovnega kapitala v okviru prava
druţb v Evropi kot rezultat harmonizacije zakonodaje.13 Postavlja se vprašanje prvenstvene
naloge kapitala kot posledice odločitve European Court of Justice v »Centros case«14, ki
onemogoča dopustna nacionalna pravila kapitala. Dejstvo je, da osnovni kapital ostaja kot
koncept reguliranja izplačil delničarjem in varovanje upnikov kot zmanjševanje oziroma
kontroliranje tveganja pred instolventnostjo.
Pravo ZDA – kot pravo največje svetovne ekonomije – teţko opredelimo kot absolutno
zgrešeno v odnosu do izplačil delničarjem, vendar v kolikor bi se evropske drţave odločile
odpraviti osnovni kapital, bi teţko »samo« prevzele ameriški sistem »solvency test«15 kot svoj
korporacijski predpis. Pristop ZDA je namreč drugačen, saj veliko bolj temelji na stečajnem
pravu kot na pravu druţb v primeru nedovoljenih izplačil. V kolikor evropska zakonodaja ne bi
11
12
13
14
15

HOPT, K. (2005), str. 445.
Ibidem.
Posvet Pravo, ekonomija in varovanje upnikov, dec. 2005, Munchen.
ECJ Centros (Case C-212/97, 9. marec 1999, www.ECJ.eu; WYMEERSCH, E. (2000).
Is regulated in §6.40(c)(1) MBCA »no distribution may be made if, after giving its effect, the
corporation would not be able to pay its debs as they become due in the usual course of business.«
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vzpostavila dodatnega ščita, bi razvrednotila sedanjo zaščito upnikov, kar bi vodilo v niţji nivo
zaščite, kot je v veljavi sedaj oziroma niţji, kot ga imajo v ZDA.

2. Konflikt interesov med delničarji in upniki delniške družbe
2.1. Splošno
V delniški druţbi delujejo različne skupine igralcev - večinski delničarji, manjšinski
delničarji, vodstvo, zaposleni in upniki. Vse te skupine imajo do denarnega toka druţbe
povsem različne interese in vsi ti interesi neizogibno vodijo do razhajanja. Izvor konflikta
med delničarji in upniki izhaja iz dejstva, da delničarji niso osebno odgovorni za obveznosti
druţbe, kot je navedeno v tretjem odstavku 168. člena ZGD-1. Člani in investitorji do druţbe
nimajo drugih obveznosti kot vplačila minimalnega zneska kapitala za ustanovitev druţbe,
171. člen ZGD-1, isto tudi v § 7 AktG. Zato so upniki, ki bi lahko imeli terjatve do delniškega
kapitala druţbe, omejeni z nominalnim zneskom premoţenja druţbe, 170. člen ZGD-1. Ta
značilnost se opravičuje z dejstvom, da običajni ljudje ne bi bili pripravljeni ustanoviti
podjetja, v kolikor bi tvegali odgovornost za obveznosti, katerim je v procesu delovanja
izpostavljena druţba.
Ravno ta omejena odgovornost16 prevali tveganje z delničarja na upnika.17 Medtem ko imajo
delničarji interes v doseganju donosa na investirani denar (ekonomija obsega),18 so interesi
upnikov usmerjeni v ohranjanje premoţenja druţbe, da bo le-ta lahko poplačala dolgove.
Konflikt med delničarji in upniki se zato odraţa v pogledu na porabo kapitala druţbe.19
Omejena odgovornost delniške druţbe je osnovana z namenom ustvarjanja dobička za
delničarje.20

16

17
18

19
20

W. S. GILBERT v Utopia Ltd. (1893): napiše zelo satirični libreto o druţbi z omejeno odgovornostjo, zlasti
o zamisli, da lahko stečaj druţbe pusti upnike nepoplačane, brez obveznosti lastnikov. »Some seven men
from an Association (If possible, all Peers and Baronet) they start off with a public declaration to what
extend they mean to pay their debts. That's called their capital: if they are wary they will not quote it a sum
immense the figure's imaterial – it may vary from eighteen million down to eighteen pense. I should put it
rather low;The good seense of doing so will be evident to any debter. When it's left to you to say what
amount you mean to pay, why the lower you can put it at, the better.«
ENGERT, A. (2006), str. 3-4.
Dodge v. Ford Motor Co. (1919): »A business corporation is organized and carried on primarily for the
profit of the stockholders.«
Delniška druţba je upnikom odgovorna z vsem svojim premoţenjem, drugi odstavek 168. člena ZGD-1.
ENRIQUES, L./ MECEY, J. (2001 ), str. 4-5.
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Ker delničarji niso osebno odgovorni za obveznosti druţbe, v druţbi z velikimi dolgovi
pogosto spodbujajo oportunistično delovanje. Ta oportunizem se odraţa v povečevanju
stroškov obstoječim upnikom, v kolikor so rezultati druţbe slabši, saj skušnjava, da bi dosegli
večji dobiček, vodi v povečanje tveganja na račun stroškov in tveganje upnikov.
Omejena odgovornost spodbuja delničarje tudi v investicijske projekte, ki so bolj tvegani od
načrtovanih, v kolikor upniki druţbi podaljšujejo kredite. Ţelja po ustvarjanju dobička lahko
delničarje spodbudi k preusmerjanju dobička od upnikov k sebi v obliki prikritega izplačila
dobička, kar prizadene tiste delničarje, ki niso soudeleţeni (poleg nedopustnosti gre tudi za
diskriminatornost). Vsa ta razdelitev, ki izhaja iz podaljševanja kreditov, zmanjšuje kapital
druţbe. Delničarji in managerji lahko sodelujejo tudi v zahtevku slabitve, kadar povečujejo
kreditni vzvod, z najetjem novega kredita z isto ali višjo prednostjo, kot jo ima predhodni
kredit in na ta način vplivajo na finančno stabilnost druţbe. Takšno ravnanje, brez vednosti
obstoječih upnikov, lahko razvrednoti njihove terjatve, saj premoţenje, pridobljeno z novim
kreditom in boljšo pravico varnosti, vodi k izločitvi prednosti, ki jo ima obstoječi upnik v
zvezi s svojo terjatvijo v primeru, da druţba postane insolventna.
Ker so upniki druţbe soočeni s specifičnim rizikom, ki izhaja iz delovanja druţbe, saj lahko
delničarji manipulirajo z omejeno odgovornostjo na škodo poslovnih kriterijev, je potrebna
zakonska zaščita upnikov.
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3. Osnovni kapital, kapital in varovanje upnikov
3.1. Splošno
Koncept minimalnega osnovnega kapitala je EU prevzela po angleškem modelu iz 19. stoletja
kot zaščito upnikov. Osnovni kapital ima dvojno vlogo: (i) upnike varuje pred tveganjem
prezadolţenosti druţbe, ki je skrajna oblika dolgoročne plačilne nesposobnosti in (ii) je
osnova za izračun pripadajočega zneska kosovnih delnic in števila delnic pri spremembi
osnovnega kapitala,21 s čimer se zagotavlja načelo ohranjanja kapitala druţbe pred
razdelitvijo delničarjem. V členu 6 Druge direktive 77/91/EGS22 je EU za skupni notranji trg
določila minimalno vrednost vpisanega osnovnega kapitala 25.000 €, navzgor pa je pustila
pristojnost nacionalnim zakonodajam, skladno s tveganostjo poslovanja druţb z omejeno
odgovornostjo. Slovenija v svojem 171. členu ZGD-1 predpisuje za delniške druţbe 25.000 €,
Nemčija v §7 AktG enkrat več, 50.000 €, Velika Britanja za javne druţbe Ł 50.00023,
»private company« pa so lahko ustanovljene tudi s Ł100 ali manj, razdeljeno na delnice.
Ameriška zakonodaja odpravlja ali ne uporablja minimalnega osnovnega kapitala za
ustanovitev druţbe, zato pa je razvila drug pravni instrument, ki ščiti pred razdelitvijo
premoţenja druţbe.24
Za osnovni kapital velja načelo trajnosti in nespremenljivosti, zakon pa prepoveduje vračilo
in obrestovanje vloţkov (227. člen ZGD-1). Tudi v nemškem §57 AktG zakonodajalec
prepoveduje vračila in obrestovanje vloţkov, kar je povzeto tudi v 15. členu Druge drektive
77/91/EGS.
Evropska zakonodaja se za ugotavljanje premoţenja druţbe izrecno sklicuje na bilance stanja,
ki so posebej urejene z EU zakonodajo25 in morajo biti revidirane, da se natančno določi
premoţenje druţbe, ki se lahko razdeli - velja generalno pravilo, da je razdelitev dividend
delničarjem mogoča šele ob pripravi zaključnega računa, ko se izračuna bilančni dobiček.26

21
22
23
24

25
26

Veliki komentar Zakona o gospodarskih druţbah, 2. knjiga str. 73.
Direktiva (EEC)77/91, z dnem 13. december 1976.
Company Act (2006) section 763, »/.../ the authorised minimum /…/ alloted share is Ł50.000 …«
R
MBCA in California Corporation Code sta odpravili minimalni OK, Delaware in NY še ohranjata par value
delnice.
Evropske računovodske standarde so dopolnili z mednarodni računovodski standardi.
V nemškem AktG velja, da je izplačilo delničarjem mogoče samo, če je po revidiranem zaključnem računu
prikazan bilančni dobiček, §§57 III, 59, 174 (1). Slovenski 57. člen ZGD-1 v prvem odstavku zahteva
revizijo le za velika in srednja podjetja in tista majhna podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi. Več o
izračunu in delitvi bilančnega dobička glej Plavšak, Kocbek, Veliki komentar ZGD -1 (64. čl., str. 393 in
230. čl., odstavek 7 in 8., str. 210-212).
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Načelo trajnosti osnovnemu kapitalu določa zakon, ki predpisuje minimalni finančni vloţek
kot zagotovitev finančnih sredstev - osnova realnega vplačila kapitala, in nominalno mejo
razdelitve premoţenja druţbe. Kapital je abstraktna oblika, ki jo v bilanci beleţimo na pasivni
strani. Premoţenje druţbe sestoji iz lastnih in tujih finančnih sredstev, osnovni kapital
predstavlja del lastnih sredstev,27 tuj kapital pa kredite in posledično lastnino upnikov.
Prepoved vračila vloţkov in trajnost osnovnega kapitala varuje upnike, načelo razdelitve
zgolj bilančnega dobička (§57 III) 28 AktG pa delničarje in tudi upnike.

3.2. Osnovni kapital
3.2.1

Splošno

Pravilo osnovnega kapitala ima določeno ekonomsko ozadje, ko kongentno določa obvezo
vplačila vsaj minimalnega vloţka, in tako ustvarja določeno resnost druţbenikov do bodočih
poslovnih partnerjev in upnikov. Osnovni kapital ne more preprečiti insolventnosti druţbe in
kot tak ne predstavlja absolutne zaščite upnikov. Je del lastnega kapitala, ki je v procesu
poslovanja druţbe podvrţen riziku poslovnih odločitev.29 V Kapitalu Karl Marx na vprašanje
o tem, kako deluje kapitalistični sistem, poda zelo enostavno pojasnilo z D-K-D ali z
besedami o tem, da kapitalist začne z denarjem, ki ga spremeni v kapital, in konča z več
denarja, kot ga je imel na začetku. V kolikor kapital ne zagotavlja denarnega toka do lastnika,
je nekoristen.
Ob ustanovitvi druţbe osnovni kapital omogoča začetek poslovanja in preprečuje hiter zdrs v
insolventnost, ob nadaljnjem poslovanju pa preprečuje, da bi prišlo do odliva sredstev nad
dovoljeno višino. V primeru, da je zaradi izgub osnovni kapital zmanjšan, zakon določa
njegovo ponovno vzpostavitev iz bodočih dobičkov pred izplačilom delničarjem. Takšna
kongentna določila imajo vlogo »bdenja« nad pozitivnim upravljanjem druţbe. Glede na
funkcije osnovnega kapitala se postavlja vprašanje, kako močno osnovni kapital v resnici ščiti
kapital druţbe?
27

28
29

Lastni kapital predstavljajo osnovni kapital, ki je razdeljen na delnice, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid in prevretovalni popravek lastnega kapitala.
»Vor Auflösung der Gesellschaft darf unter der Aktionäre nur der Bilanzgewinn verteilt werden.«
IRUJO, E. (2006): »/.../ company capital plays /…/ an economisc productive role and company capital plays
an important security role for the benefit of the companie's creditors«, str. 582.
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3.2.2

Funkcije osnovnega kapitala

Zakon z zahtevo zagotovitve ustanovnega (minimalnega osnovnega) kapitala zasleduje
predvsem sledeče: (i) da druţba zbere registrirani kapital,30 (ii) da bodo pravilno ovrednotene
obveznosti delničarja31 in (iii) da delničarji izpolnijo svojo kongentno obvezo.32 Osnovni
kapital nima vpliva na uspešnost poslovanja, ampak vzpostavlja kontrolo nad ustreznim
gibanjem premoţenja.33 Funkcije osnovnega kapitala:
1. Garancija pred prekomerno razdelitvijo premoţenja, nekakšen »jamstveni sklad«
(Haftungsfonds)34, je najpomembnejša funkcija osnovnega kapitala, ki jo lahko
osnovni kapital zagotavlja, dokler je premoţenje večkratnik osnovnega kapitala.
Skupaj s predpisanimi premoţenjskimi rezervami ščiti, da nepredvidene obremenitve
in morebitne izgube takoj ne zapadejo v breme upnikov, ampak se najprej pokrijejo iz
osnovnega kapitala. Če se druţba znajde v poslovno slabšem poloţaju in osnovni
kapital ni pokrit, se ta funkcija posploši in se za pokritje osnovnega kapitala v celoti
porabi premoţenje druţbe, preden postane insolventna.35 Bilančno gledano gre izguba
v breme osnovnega kapitala, preden gre v breme upnikov. Na ta način osnovni kapital
zagotavlja pravila finančnega poslovanja in preprečuje, da bi delničarji v breme
druţbe izčrpavali premoţenje. Upniki sicer ne morejo pričakovati, da bo osnovni
kapital vedno na voljo kot jamstvena masa, vendar so lahko sigurni, da bo za njegovo
pokritje na voljo določeno premoţenje, ki ne bo izplačano delničarjem. Prepoved
izplačila vloţkov upravo ščiti pred pritiski delničarjev.
2.

Dokler druţba ne ustvarja lastnih dohodkov, predvsem v začetni fazi, ima osnovni
kapital tudi funkcijo poslovnega kapitala. Ta postane pomembna v primeru povečanja
kapitala z dotokom sveţega kapitala. Tudi v Uredbi statuta evropske druţbe (SE)36 se
potrebnost zagotovitve začetnega premoţenja in minimalnega kapitala veţe na kapital

30

31
32

33

34
35
36

Registracijsko sodišče zahteva potrdilo banke o vplačanem kapitalu, za katerega se izdajo delnice (prvi
odstavek 199. člena ZGD-1 in §§36 in 41 AktG).
Prvi odstavek 195. člena ZGD-1.
Tretjina Ok mora biti vplačana v denarju. Za vsako vplačano delnico v denarju je delničar dolţan vplačati
najmanj 25 % najniţjega emisijskega zneska (prvi, drugi in tretji odstavek 191. člena ZGD-1).
SCHON, S. (2004): »Roles on reising capital and capital maintance are not meant to have an effect on
enterpreneurial sucress but should only control the proper movement of assets,« str. 162, 163; v ZGD-1:
prvi odstavek 227. člena; sedmi in osmi odstavek 230. člena in deseti odstavek 64. člena.
PENTZ, A. (2008), str. 45.
Ibidem.
Uredba Sveta (ES) št. 2157/2001 z dnem 8. 11. 2001, člen (13): »The SE itself must take the form of a
company with share capital, that being the form most suited, in terms of both financing and management, to
the needs of a company carrying on business on a European scale. In order to ensure that such companies
are of reasonable size, a minimum amount of capital should be set so that they have sufficient assets without
making it difficult for small and medium-sized undertakings to form Ses.«
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za poslovanje. Osnovni kapital je del lastnih sredstev, ki so druţbi na voljo trajno, in
za razliko od tujih finančnih virov ne povzročajo stroška obresti; v času krize ga tudi
nihče ne more odpovedati.
3. Vplačilo osnovnega kapitala učinkuje na zmernost delničarjev pri sprejemanju
poslovnih rizikov ali zlorabi pravne osebe. Zaradi omejene odgovornosti delničarjev
do obveznosti druţbe je zakonodajalec ţelel preprečiti, da bi ţelja managerjev po
visokih zasluţkih druţbo pahnila v izgubo in bi v primeru izgube te obveznosti
zapadle v breme premoţenja druţbe in upnikov – moralni hazard37 – delničarjev.
4. Pravni predpis zagotavljanja osnovnega kapitala ima signalni pomen za potencialne
investitorje, saj izkazuje resnost delničarjev v zvezi z ustanovitvijo druţbe. Ob
dokapitalizaciji druţbe je pomemben signal, do katere mere so večinski delničarji
pripravljeni investirati lasten kapital v druţbo.
5. Osnovni kapital je razdeljen na delnice in predstavlja osnovo za izračun razmerja med
korporacijskim deleţem delničarja glede na nominalni znesek delnic. Na tej osnovi se
izračunava tudi višina udeleţbe delničarja v dobičku druţbe. Tako osnovni kapital
zagotavlja enakopravno obravnavo delničarjev, skladno z njihovimi pravicami.
Čeprav se osnovni kapital prikazuje na pasivni strani kot dobiček, ga ni mogoče
izplačati delničarjem v breme trajnega kapitala. V kolikor so pravila osnovnega
kapitala upoštevana, ta zagotavljajo pravno varnost delničarjem in direktorjem.
6. Varuje manjšinske delničarje pred razvrednotenjem njihovih delnic (pravica vpisa
novih delnic) in tudi pri izpolnjevanju obveznosti drugih delničarjev.
7. Registriran (minimalni) osnovni kapital predstavlja kolektivno pogodbeno ponudbo38
upnikom, iz katere je mogoče razbrati asimetrične informacije med udeleţenci v
podjetniški pogodbi in stroških transakcije. Upniki na osnovi individualnih dogovorov
o vloţkih preko osnovnega kapitala prevzemajo določene naloge, ki so drugače
povezane z nujno posebnimi stroški iz dogovorjenih nalog, brez dodatnih dogovorov.
8. Zakonsko določilo registriranega kapitala preprečuje »ropanje« druţbe po prevzemih.
Ekonomska in finančna stabilnost podjetja sta najboljše jamstvo za upnike, k čemur
pripomore tudi zahteva po zagotovitvi registriranega osnovnega kapitala, ki je v kapitalskih
druţbah razdeljen na delnice.

37
38

PENTZ, A. (2008), str. 46; HAMPEL, V.(1994), str. 33.
Ibidem, str. 53.
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4. Varovanje upnikov
4.1. Splošno
Varovanje investitorjev (delničarjev ali upnikov) ima dolgo zgodovino, ki presega
tradicionalno gospodarsko zakonodajo. Prva zakonodaja s področja varovanja investitorjev
izhaja iz obdobja 17. in 18. stoletja. Od nekdaj velja prepričanje, da kdor sodeluje v poslovnih
odločitvah druţbe, nosi osebno tako koristi kot tveganja, kar za kapitalsko druţbo ne velja, saj
delničarji nosijo odgovornost le do višine vplačanega zneska - minimalnega zneska, ostalo
tveganje nosijo upniki. Vsaka gospodarska zakonodaja ščiti upnike; za to sta dva razloga: (i)
upniki niso samo banke in imetniki obveznic, temveč člani drugih druţb, zaposleni oziroma
dobavitelji, ki sprejmejo terjatve na denarni tok v zameno za svoje blago oziroma storitve, (ii)
ker se druţbeni upniki soočajo s specifičnim rizikom, ki izhaja iz omejene odgovornosti, ko
lahko delničarji manipulirajo na škodo poslovnih odločitev. Delničarji in upniki so s svojimi
lastnimi sredstvi in krediti vključeni v končni izdelek druţbe.39 Vsi udeleţenci imajo z druţbo
neko pogodbo, vendar je takšna zaščita prepuščena izključno pogodbi med strankama
oziroma civilnemu pravu.40
V evropski civilni zakonodaji so upniki vedno imeli močno podporo v zakonski zaščiti pred
interesi delničarjev.41 Ta interes sega globoko v zgodovino in izhaja iz strahu, da upniki ne bi
vlagali v druţbo, v kolikor ne bodo zaščiteni pred slabim vodenjem - z zaščito določenih
sredstev druţbe v primeru, da bi ta šla v stečaj.42 Izhodišče evropske gospodarske zakonodaje
je, da mora biti kapital druţbe kontroliran. Svoboda delničarjev je tako omejena s pravili, ki
ščitijo kapital druţbe, kar je povzeto tudi v drugem odstavku preambule Druge direktive
77/91/EGS, kjer je poudarjen pomen oblikovanja nalog osnovnega kapitala v javnih druţbah
kot oblika varovanja tako za upnike kot delničarje.43

39
40
41
42

43

ANDERSON, H. (2006), str. 5.
Pravo odnosov med zasebniki – obligacijsko pravo (pogodbe, odškodninske obveznosti …)
Njihov interes ekonomije obsega se ščiti z omejeno odgovornostjo in druţbo kot samostojno pravno osebo.
WISHARD, D. (2006) trdi: »Creditors charge interests for the service they render. Built into that fee is
compensation for the risk of loss they bear. The greater the risk of loss, the more is charge to compensate
for thet risk. Creditros can not complain that insolvency as such has caused them loss because they have
contracted to bear that risk, and have built compensation for bearing it into the cost of credit. If creditors do
not charge for the probability of certain events happening, they should not be supported in their foolishness.
They should not survive to charge less than wieser people.«
Druga kapitalska direktiva, 13. 12. 1976, OJ 1977 L/26/1: »Whereas in order to ensure minimum equivalent
protection for both shareholders and creditors of public limited liability companies, the coordination of
national provisions relating to their formation and to the maintence, increase or reduction of their capital is
particulary important.«
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Tudi če ne bi bil tako zgodovinsko pogojen pomen osnovnega kapitala v kontinentalnih
drţavah EU, bi vlogo varovanja prevzelo načelo enake obravnave vseh delničarjev, ki so v
istem poloţaju.44

4.2. Zakonska podlaga zaščite upnikov
Varovanje upnikov je področje, ki se razteza med gospodarskim in stečajnim pravom, in ima
korenine v računovodskih predpisih in pogodbenem pravu.45 Zaradi svoje retrogradnosti,
pravila »crew back«46 za individualne upnike (v Nemčiji obravnavan v AnfechtungsgesetsAnfG) kot tudi za vse upnike, ki zapadejo postopkom insolventosti (Insolvenzordnung-InsO),
niso prizadeti z zakonsko določenim postopkom poravnave, vsaj ne takoj. Slovenija je
omenjene postopke uredila v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi
insolventnosti in postopkih o prisilnem prenehanju ( ZFPPIPP).
Zakonsko področje varovanja upnikov mora zadostiti zahtevam: (i) transparentnosti rizika za
upnike, (ii) lastne odgovornosti upnikov, (iii) enake obravnave upnikov in (iv) onemogočanja
prenosa rizika, »ex post«.47
Kot izhaja iz nemškega gospodarskega prava (AktG), ki ga povzema večina kontinentalnih
drţav, tudi Druga direktiva 77/91/EGS in slovenski ZGD-1, je varovanje upnikov (i)
zagotovljeno na osnovi načela trajnosti in nespremenljivosti osnovnega kapitala, (ii)
razdelitevijo zgolj bilančno ugotovljenega dobička, (iii) obveznost poročanja poslovodstva
druţbe o insolventnosti druţbe in (v) obdobje izpodbojnosti (crew back),48 ko vsa pravna
dejanja v roku enega leta pred stečajem druţbe postanejo retrogradna.

44

45
46

47
48

Člen 42 Direktive 77/91/EGS: »For the purposes of the implemenitation of the member States shall ensure
equal treatment to all shallholders who are in the same position.« Enako tudi v 221. členu ZGD-1.
KANDA, H. (2005), str. 73.
Clawback can take the form of a requirement to repay grant or return an asset in certain conditions, or even
to pay earned income over to the funder. Clawback should only be introduced where the funding body
identifies a specific reason for it. www.dta.org.uk.
FLEICHER, H. (2008), str. 98.
269. člen ZFPPIPP se uporablja za vse pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolţnik
sklenil ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih dvanajstih mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do
začetka stečajnega postopka.
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III. CILJ DIREKTIVE 2006/68/ES
1. Splošno
V obdobju, ko Zdruţene drţave Amerike leta 1983 s sprejetjem RMBCA49 pričnejo
odpravljati minimalni kapital in delničarjevo zakonsko predkupno pravico kot nekoristno
sredstvo, ki druţbe obremenjuje v njihovih aktivnostih z nepotrebnimi stroški, je bila sprejeta
Druga direktiva Sveta 77/91/EGS.
Leta 1976 sprejeta Druga direktiva 77/91/EGS je urejala osnove korporacijskih financ50 za
vse drţave članice Evropske unije. V veliki meri je sledila izčrpnemu nemškemu modelu
»osnovnega kapitala« za javne delniške druţbe, medtem ko je zakonodajo na področju
privatnih druţb puščala v pristojnosti nacionalnih zakonodaj. V ţelji po zaščiti upnikov
zahteva oblikovanje in ohranjanje osnovnega kapitala ter delničarjem oteţuje vlaganja brez
predhodno odobrenega povečanja kapitala. V kolikor upniki od delničarjev zahtevajo zvišanje
določenih investicijskih sredstev, bo ta znesek kasneje porabljen kot zapora pred razdelitvijo,
saj je agio ali premija del kapitalskih rezerv. Na ta način direktiva ne omejuje samo izplačil
dividend, ampak tudi druge skrite delitve. V členih 25(1) in 30 Druga direktiva 77/91/EGS
omejuje izdajo novih delnic brez predhodnega povečanja osnovnega kapitala, s čimer v
manjši meri ščiti manjšinske delničarje, še bolj pa poslovodstvu onemogoča, da bi uporabilo
nove delnice kot »poceni denar«51 za razdelitev nagrad med delavce in upravo oziroma
njihovo obogatitev.
Klavzula o enakopravni obravnavi v členu 42 Druge direktive 77/91/EGS vsebuje osnovni
princip prava gospodarskih druţb, ko ščiti delničarje pred odločitvami večinskih delničarjev
na skupščinah. Enako velja glede nakupa lastnih delnic (člen 18) in pravice do prednostnega
nakupa (člen 29).

Druga direktiva 77/91/EGS s svojimi dokaj strogimi predpisi, ki so neupravljivi in pretirano
strogo določeni, nemalokrat povzroča zmedo, saj se enkrat nanašajo na kapital, drugič na
skrbnost in lojalnost do druţbe. Mnogi avtorji52 so prepričani, da vloga minimalnega

49
50
51
52

RMBCA (Revised Model Business Corporation Act) je objavljen v Selected, str. 1-150.
CEPS, Deregulating Corporate Finance in Europe, Statement n.21, www.ceps.be/article.php?article_id=414
Ibidem.
Glej WHYMERSCH, E., ARMOUR, J., FERRAN, E., KÜBLER,F., HOPT, KJ.
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osnovnega kapitala kot takega ni sporna, se pa zastavlja vprašanje o smiselnosti in
učinkovitosti vezanja vseh teh predpisov zaščite na pravila kapitala.
Kritike Druge direktive 77/91/EGS se nanašajo na harmonizacijo zakonodaje, ki so jo drţave
implementirale v nacionalno zakonodajo, še stroţje od direktive, ki predpisuje le minimalno
harmonizacijo. Direktiva se nanaša izrecno na javne delniške druţbe, vendar je nemalo drţav
priporočila poenotilo kar na vse druţbe in le malo svobode pustilo privatnim druţbam.
Mnoga pravila dejansko niso več ustrezna času, ko globalizacija finančnega sektorja in vedno
močnejša konkurenca med ameriškim in evropskim gospodarstvom silita druţbe k
učinkovitosti, zniţevanju stroškov in poenostavljanju postopkov informiranja.
Najpogosteje »kritizirana« predpisa Druge direktive 77/91/EGS sta bila:
a) Obvezen osnovni kapital (člen 6) – omejuje druţbo pri povečevanju lastnega kapitala,
bremeni z odpravljivimi stroški in omejuje koristne aktivnosti druţbe. Ena takih je omejitev
odkupa lastnih delnic, ki za evropske druţbe predstavlja oviro, kadar konkurirajo na
svetovnem trgu.53 Poslanstvo Druge direktive 77/91/EGS je zaščita upnikov, saj obvezen
minimalen kapital zagotavlja zmanjšanje rizika dolgov. Kritiki poudarjajo, da se tako
evropski upniki kot tudi upniki v ZDA varujejo z drugimi metodami.54 Tudi zahtevo po
poročanju je mogoče nadomestiti z drugimi instrumenti.
b) Pravica do prednostnega nakupa delničarjev (člen 29) – omejuje druţbo in delničarje v
mnogih pogledih; predvsem podaljšuje proces izdaje delnic zaradi potrebne procedure
komuniciranja z obstoječimi delničarji, kar je lahko ovira za mednarodne transakcije z
delnicami. Pravica naj bi ščitila obstoječe delničarje pred razvrednotenjem vrednosti njihovih
delnic in glasovalno močjo večinskih delničarjev, toda vsled javne ponudbe in obveznega
vpisa pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev nastanejo izdajateljem dodatni stroški, kar
lahko povzroči neenak poloţaj delničarjev.

53
54

Glej WHYMERSCH, E., ARMOUR, J., FERRAN, E., KÜBLER, F., HOPT, KJ.
Predvsem finančni investitorji so preko pogodb zavarovani s povečanjem premoţenja druţb. Zahtevajo
lahko osebno jamstvo delničarjev ali uprave ter hipoteke ali zastave. Prav tako lahko zahtevajo omejitve na
razdelitev dividende delničarjem, imajo pravico odkloniti podaljšanje kreditov in povečati ceno za tveganje
v obliki obresti.
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V nekaterih drţavah članicah ostaja prepričanje o smiselnosti predpisa osnovnega kapitala in
pravice do prednostnega nakupa delničarjev, druge si ţelijo sistem, ki je podoben
ameriškemu. V direktivi ni razloga, ki bi drţavi članici prepovedoval, da si pravil
korporacijskih financ ne bi prilagodila glede na potrebe. To je vidno v privatnih druţbah, kjer
pravila harmonizacije ne veljajo, zato drţave kot so Velika Britanija, Francija in Nizozemska
lahko sledijo liberalnemu pristopu, medtem ko Nemčija ostaja zvesta tradiciji obstoječega
predpisa osnovnega kapitala.

2. Direktiva 2006/68/ES sprememb Druge direktive Sveta (EEC)77/91
Evropska komisija je s svojim akcijskim načrtom korporacijskega prava »Modernising
Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union«55 dala znak, da
ţeli reorganizirati evropski pristop korporacijskega prava - od potrebe varovanja pred zlorabo
in upravljanja druţb k bolj modernemu, učinkovitemu in konkurenčnemu notranjemu trgu
EU, česar v Direktivi sprememb 2006/68/ES56 Druge direktive 77/91/EGS še ni v celoti
zaslediti. Spremembe so se osredotočile zgolj na štiri področja: pridobivanje lastnih delnic,
finančno pomoč, revizijo stvarnih vloţkov in varstvo upnikov pri zmanjševanju kapitala. Prva
dva bosta v nalogi podrobneje analizirana.

Omejitev nakupa lastnih delnic na absolutnih 10 % osnovnega kapitala se odpravlja v skladu
z generalnim konceptom osnovnega kapitala, ostaja pa omejitev v višini razpoloţljivih lastnih
sredstev. Čeprav minimalna, je sprememba pomembna.
Liberalizacija finančne pomoči ni izvedena, odpravljena je prepoved, vendar ureditev ostaja
zapletena in vzpostavlja zahtevo po rezervacijah sredstev, ki jih ni mogoče deliti delničarjem.
Finančna pomoč se enači s pridobitvijo lastnih delnic oziroma, je razdelitev delničarjem - v
skladu z generalnim konceptom osnovnega kapitala, dovoljena le iz razpoloţljivih lastnih
sredstev. V kolikor nacionalne zakonodaje dovoljujejo finančno pomoč, mora biti le-ta
predhodno odobrena na skupščini z dvotretjinsko večino glasov. Uprava mora pripraviti
kompleksno poročilo z namenom, pogojih tveganja za insolventnost, obrestmi, ki jih prejme
55

56

Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move
Forward" – COM (2003) 284 final of 21 May 2003, http://ec.europa.eu/.
Direktiva 2006/68/ES Evropskega parlamenta in veta z dnem 6. septembera 2006 o spremembi Direktive
sveta 77/91/EGS glede ustanavljanja delniških druţb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala.
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in s ceno, po kateri bodo pridobljene lastne delnice. Tako uprave prevzemajo odgovornost, da
je finančna pomoč dana v skladu s trţnimi pogoji, in da s tem ne bodo ogroţena solventnost
druţbe in izplačila upnikom. Tudi kadar je finančna pomoč namenjena druţbi sami za
pridobitev lastnih delnic, mora biti pridobitev po pošteni ceni.57
Direktiva sprememb 2006/68/ES ohranja načelo subsidiarnosti in sorazmernosti.58

2.1. Liberalizacija pridobivanja lastnih delnic (člen 19 Direktive 2006/68/ES)
Pred spremembo Druge direktive 77/68/ES je bilo pridobivanje lastnih delnic dovoljeno le
izjemoma pod strogimi predpostavkami, saj je nakup lastnih delnic pomenil delno likvidacijo
druţbe. Vzpostavljalo se je izredno varovanje upnikov pred moţnimi zlorabami večinskih
delničarjev, ki bi na ta način lahko prišli do finančnih sredstev druţbe ali bi le enemu
delničarju omogočilo, da zapusti druţbo. Iz tega razloga izhaja tudi predpis »enaka obravnava
delničarjev«.59 Danes je jasno, da je instrument pridobivanja lastnih delnic standard
korporacijskih financ, s katerim druţba razdeljuje preseţek dohodka med delničarje, in je
tako izenačen z dividendami.
Nova direktiva ne odpravlja generalne prepovedi pridobivanja lastnih delnic, vendar olajšuje
določene pogoje, pod katerimi je lastne delnice mogoče pridobiti. Glavna sprememba je v: (i)
odpravi 10-odstotne omejitve in pridobitev v višini razdeljivih rezerv60 oziroma, kot navaja
direktiva: »may not have the effect of reducing the net assets below the amount mention in
art. 15 (19 (a) in (b)«, kar podpira osnovno idejo direktive, da so osnovni kapital in trajne
rezerve nerazdeljive; (ii) skupščina lahko izda odobritev za obdobje 5 let, namesto dosedanjih
18 mesecev, s čimer odpravlja ponavljajoči letni postopek ponovne odobritve, zmanjšuje
stroške in hkrati krepi poloţaj kontrolnih delničarjev. Sprememba ni nepomembna, saj so se
mnoge druţbe, ki so ţe imele sklepe skupščin, srečevale z nasprotovanjem institucionalnih
57
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60

Glej člen 23 (1) Direktive 2006/68/ES – 5. odstavek omenja povečanje vpisanega kapitala, zato je mogoče
izhajati iz predpostavke, da gre za pridobitev lastnih delnic s strani druţbe.
Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti z dnem 7. 2. 1992 Ul.št.C340 (prva 25. 3. 1857).
V členu 42 druge direktive 77/91/ES je generalno določilo, ki zahteva enako obravnavo vseh delničarjev, ki
so v enakem poloţaju. Omenjeno generalno načelo je povzeto tudi v 221. čl. ZGD-1. Za lastne delnice se
ocenjuje, da je načelo upoštevano, če so lastne delnice pridobljene na organiziranem trgu. Sprememba
člena 19 Direktive 2006/68 izrecno poudarja veljavnost načela enakega obravnavanja delničarjev in dodaja
upoštevanje Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi informacijami in trţni manipulaciji (zlorabi trga).
Kalkulacija ne temelji na posamezni transakciji, temveč zajema vse pridobljene lastne delnice: lastna sredstva
– osnovni kapital – vezane rezerve, ob čemer je potrebno vključiti predhodno pridobljene delnice.
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investitorjev, ki so takšno odobritev skupščine videli kot tehniko prevzema.61 Prav tako
pomembne so obvezne predpostavke, ki jih je potrebno upoštevati, v kolikor drţave članice
dovoljujejo pridobitev lastnih delnic.62
Seveda pa Direktiva 2006/68/ES ohranja vse pogoje, pod katerimi skupščina lahko izda sklep
(trajanje, najvišje število delnic, najvišjo in najniţjo vrednost in upoštevanje pogojev iz člena
19 (b)63 in (c),64 Druge direktive 77/91/ESG, poročanje v letnem poročilu v skladu s členom
22 (2) Druge direktive 77/91/ESG, obveznost prodaje v skladu s členom 20 (2)65 Druge
direktive 77/91/ESG in

jamstvo nacionalne zakonodaje za terjatve upnikov v primeru

zmanjšanja vpisanega kapitala skladno s členom 32 Druge direktive 77/91/ESG).66
Za druţbe, ki kotirajo na borzi, pridobivanje lastnih delnic poteka na organiziranem trgu, kjer
je zagotovljena transparentnost. Omenjeni dodatni pogoji so pomembni za nejavne druţbe,
kjer pridobivanje lastnih delnic vpliva tako na poloţaj upnikov kot na razmerje med
delničarji. V celoti nespremenjen ostaja člen 22 Druge direktive 77/91/ESG, ki se nanaša na
glasovalne pravice lastnih delnic,67 oblikovanje rezerv za nakup lastnih delnic68 in poročanje
v letnih poročilih.69

61
62
63
64
65

66

67

68

69

WYMEERSCH, E. (2006), str. 18.
Člen 19 Direktive 2006/68/ES, podrobneje predstavljene v poglavju 4.3.3 str. 23.
Ne smejo zmanjšati neto sredstev.
Pridobijo se lahko le v celoti vplačane delnice.
Kadar so delnice pridobljene pri prenosu premoţenja na univerzalnega pravnega naslednika, se morajo
prodati najkasneje v roku treh let od pridobitve,.razen če vse lastne delnice ne presegajo 10 % vpisanega
kapitala.
Člen 32(2) Druge direktive 77/91/ESG: »Zakonodaji drţav članic določi tudi, da je zmanjšanje neveljavno
ali da ni mogoče izvesti nobenega plačila v korist delničarjev, dokler ni doseţena poravnava z upniki ali
sodišče ne določi, da se njihove vloge ne odobrijo.«
Člen 22(1)(a) Druge direktive 77/91/ESG: izključitev glasovalnih pravic iz naslova lastnih delnic, ki jih ima
druţba izdajateljica.
Člen 22(1)(b) Druge direktive 77/91/ESG: v višini pridobljenih lastnih delnic je potrebno oblikovati rezerve
za nakup lastnih delnic.
Člen 22(2) Druge direktive 77/91/ESG: v letnem poročilu mora biti razkrito sledeče: razlog pridobitve
lastnih delnic, število in odstotek vpisanega kapitala, ki ga predstavljajo, in vrednost kupnine.
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3. Implementacija Direktive 2006/68/ES v slovenski ZGD-1
Slovenija je v svojo gospodarsko zakonodajo (ZGD-1) z novelo ZGD-1B implementirala le
tri od štirih institutov: (i) revizijo vrednosti stvarnih vloţkov ob ustanovitvi in poustanovitvi
delniške druţbe in povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vloţki, (ii) pridobivanje lastnih
delnic na osnovi pooblastila skupščine in (iii) varstvo upnikov pri zmanjšanju osnovnega
kapitala. Instrumenta finančne pomoči tretjim osebam za pridobivanje lastnih delnic ni
implementirala, pogoje je celo zaostrila z novelo Zakona o prevzemih – Zpre-1A in novelo
ZGD-1A. Tako v 248. členu ZGD-1 pravni posel, s katerim druţba zagotovi predujem ali
posojilo za pridobivanje delnic ali drug posel s primerljivim učinkom, opredeli kot ničen.70

Novela zakona ZGD-1B uvaja spremembe pri izjemi o dopustnem pridobivanju lastnih delnic
po osmi alineji prvega odstavka v 247. členu ZGD-1 na podlagi pooblastila skupščine.
Neodvisno od Druge direktive 77/91/EGS novela dodaja peti odstavek k 247. členu ZGD-1, v
katerem ureja način uveljavljanja korporacijskopravnega zahtevka druţbe do delničarja v
primeru nezakonite pridobitve lastnih delnic kot ničnega pravnega posla.71
a) načelo enakopravnega obravnavanja
V okviru pridobivanja lastnih delnic je sedaj izrecno navedeno načelo enakega obravnavanja
delničarjev (221. člen ZGD-1) in upoštevanje Direktive 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi
informacijami in trţni manipulaciji. Dikcija izhaja iz prvega odstavka člena 19 Direktive
2006/68/ES: »/.../ brez poseganja v načelo enakega obravnavanja delničarjev, ki so v enakem
položaju …«, čeprav nima posebnega materialnega pomena, saj je v členu 42 Druge direktive
77/91/ESG določena »enaka obravnava vseh delničarjev, ki so v enakem položaju«.
Slovenski ZGD-1 načelo enakega obravnavanja delničarjev (221. člen ZGD-1) izpostavlja kot
generalno načelo v 4. poglavju, kjer govori o pravnih razmerjih med druţbo in delničarji in
načela enakega obravnavanja ne opredeljuje kot posebno pravico, temveč kot del članskih
pravic, ki prihajajo do izraza predvsem na skupščini delničarjev.72 V kolikor so bile lastne
delnice pridobljene ali odsvojene na organiziranem trgu, se ocenjuje, da je načelo enakega
obravnavanja upoštevano, kot predpisuje 221. člen ZGD-1.73

70
71

72
73

Novela ZGD-1A v 248. členu razširja pravne posle tudi na »drug posel s primerljivim učinkom«.
»Druţba lahko uveljavlja korporacijsko pravni zahtevek proti delničarju iz 233. člena tega zakona ne glede
na njen obligacijsko pravni zahtevek zaradi ničnosti pravnega posla in morebitni odškodninski zahtevek
zaradi povzročitve škode…«
PIVKA, H./ KOCBEK, M. (2007), str. 185-186.
KOCBEK, M. (2007), str. 250.
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b) tržna manipulacija
Nakup lastnih delnic je močno povezan z nevarnostjo zlorabe trga, saj razen trgovanja z
notranjimi informacijami obstaja tudi riziko manipuliranja tečaja - motivi druţb so drugačni
od ostalih udeleţencev na trgu kapitala. Ker ni zahteve po potrebnem razkritju podatkov, se
lahko umetno vzpostavlja povpraševanje in posledično viša tečaj. V preteklosti je bilo pri
nakupu lastnih delnic večkrat zaznati zavajanje investitorjev in spodbijanje zaupanja v
delovanje trga kapitala, saj je bil obstoječi pravni red Skupnosti za zaščito integritete zelo
raznolik - nekatere drţave članice sploh niso imele zakonodaje, ki bi obravnavala
manipulacijo cene in zavajajoče informacije.74 Direktiva 2003/6/ES o trgovanju z notranjimi
informacijami in trţni manipulaciji (Market Abuse Directive) in na njeni podlagi izdane
izvedbene Direktive75 naj bi bile odgovor na razvoj novih tehnologij in pospešeno
globalizacijo finančnih instrumentov. Slovenija je Direktivo 2003/6/ES uvedla v slovenski
pravni red z novelo takrat veljavnega ZTVP-1 (novela ZTVP-1A), smiselno enake so navedbe
v sedaj veljavnem ZTFI, kjer 372. člen kot prepovedano določa: (i) trgovanje na podlagi
notranjih informacij in (ii) trţno manipulacijo. Pri pridobivanju lastnih delnic je zato potrebno
upoštevati tudi določila Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI).
c) odprava omejitev obsega pridobitve lastnih delnic
Dovoljen deleţ lastnih delnic po pooblastilu skupščine je bil do sedaj 10 % osnovnega
kapitala, kar novela zakona ZGD-1B odpravlja. Po drugem odstavku 247. člena ZGD-1 ostaja
omejitev stanja vseh pridobljenih delnic, kar pomeni, da ni omejitve pri posamezni
transakciji, temveč pri skupnem stanju vseh lastnih delnic, ki jih ima druţba v lasti. To ne
velja za lastne delnice, ki se pridobivajo po pooblastilu skupščine in za realizacijo delniških
opcij, kar na novo ureja ZGD-1. V tem primeru nastopita dve omejitvi: (i) omejitev stanja in
(ii) omejitev na 10 % osnovnega kapitala.76 Gre za bistveno razliko; nakup lastnih delnic
pomeni odliv likvidnih sredstev, odobreni kapital za uresničitev opcijskih opravičenj pa priliv
kapitala.77
d) veljavnost sklepa
Sprememba Druge direktive 77/91/ESG podaljšuje veljavnost pooblastila na pet let in se tako
izenačuje z veljavnostjo pooblastila za povečanje osnovnega kapitala (člen 25 (2) (3) Druge
74
75
76
77

11. točka Direktive 2003/6/ES.
Več, MAVKO, A. (2010), str. 34 -36.
KOCBEK, M. (2008), str. 940
Več o tem CHAN, A. (2006), str. 20.
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direktive 77/91/ESG). Slovenski zakonodajalec se je odločil, da veljavnost pooblastila
skupščine v primeru pridobivanja lastnih delnic podaljša z dosedanjih 18 mesecev na 36
mesecev, pri čemer podaljšanje ne velja za odsvajanje lastnih delnic.78
e) prednostna pravica
Za novelo ZGD-1B je pomembno, da je smiselno opredelila upoštevanje prednostne pravice
iz 337. člena in 344. člena o veljavnosti sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, ko
gre za odsvajanje lastnih delnic. Ko druţba odsvaja lastne delnice, imajo delničarji
prednostno pravico, v primeru ko jih pridobiva (odkupuje od delničarjev), velja načelo
enakopravnega poloţaja delničarjev iz 221. člena ZGD-1. S to spremembo se je slovenska
zakonodaja poenotila z določili, zapisanimi v četrtem stavku osme alineje prvega odstavka
§71 AktG.79
f) korporacijski zahtevek80
Kadar pri pridobivanju lastnih delnic prihaja do nezakonitosti, ima druţba do delničarja
pravico uveljaviti korporacijski zahtevek za povrnitev škode, saj je zavezovalno pravni posel
ničen. Gre za samostojni korporacijsko vrnitveni zahtevek v korist druţbe, s katerim druţba
uveljavlja povrnitev sredstev, ki jih je nedovoljeno izplačala iz svojega premoţenja in
vzpostavlja prvotno stanje v vezanem kapitalu.

78
79
80

Glej prvi odstavek 353. člena ZGD-1.
KOCBEK, M. (2008), str. 940.
Velja za vsa nezakonita izplačila delničarjem po 227. členu in 233. členu ZGD-1.
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IV. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC PREKO TRETJIH OSEB po 251. členu
ZGD-1
A. Splošno
Na pridobivanje lastnih delnic lahko gledamo kot na investiranje druţbe v samo sebe oziroma
pomeni razdelitev finančnih sredstev obstoječim delničarjem v zameno za del pravic iz
lastniškega kapitala - zato je v kontinentalni Evropi redek pojav vse do leta 1998. Druţba ne
more delovati kot »lasten delničar«, zato se na trgu število razpoloţljivih delnic zmanjša za
število, pridobljeno s strani druţbe.

Prednosti in slabosti pridobivanja lastnih delnic so danes v glavnem iste kot pred 100 leti.
Spremenil se je le pravno-politični pogled na instrument izplačila premoţenja druţbe
delničarjem. K temu so veliko pripomogli močna prisotnost delniških druţb na mednarodnih
kapitalskih trgih, odkup lastnih delnic kot finančno gospodarski parameter uspešnosti in
naraščanje pomena delnic kot oblike naloţb.
Pridobivanje lastnih delnic je v zadnjem desetletju postalo priljubljeno po vsem svetu.81
Obseţna strokovna literatura dokazuje, da druţbe lastne delnice pridobivajo zaradi različnih
razlogov, vsi pa naj bi bili v korist tako delničarjem kot druţbi. Dejstvo je, da so managerji
redko prikrajšani, saj so plačani z bonusom glede na rast delnic. Pridobivanje lastnih delnic je
lahko mehanizem, s katerim managerji reagirajo na napačno zaznana vrednotenja delniškega
trga. Zaradi ugodnejše davčne politike je lahko sredstvo vrnitve prostih finančnih sredstev
delničarjem namesto dividend.82 Reodkup lastnih delnic je poznan kot »green-mail«83, s
katerim se prepreči sovraţen prevzem. Po definiciji lahko s pridobivanjem lastnih delnic
uravnavamo strukturo kapitala. Kot ugotavlja SLON84, se pojavlja poseben razlog, zaradi
katerega druţbe objavljajo program reodkupa delnic - zavajanje investitorjev in posredno
manipuliranje s ceno delnic, kar predstavlja odklon od povečevanja premoţenja delničarja, in
ni učinkovito na dolgi rok.
81

82
83

84

GRULLON and MICHAELY (2002) poročata, da je poraba v obdobju od 1983 do 2000 v ameriških
druţbah za pridobivanje lastnih delnic rasla 20 % na leto v primerjavi s samo 6 - odstotno rastjo dividend.
Če to primerjamo s prvo javno ponudbo, je celotni znesek reodkupa v tem obdobju trikrat večji kot
dohodek na osnovi IPO (Initial Public Offering -angleška kratica za prvo javno ponudbo delnic), s katero
podjetje razširi lastništvo na zunanji krog vlagateljev in dovoli trgovanje z delnicami na organiziranih trgih.
Sprememba davčne zakonodaje je izenačila izplačilo dividend z reodkupom lastnih delnic.
Izraz izhaja iz besedne skovanke green (ameriški bankovec) in okrajšave iz blackmailing (izsiljevanje). »A
situation in which a large block of stock is held by an unfriendly company. This forces the target company
to repurchase the stock at a substantial premium to prevent a takeover.«
SLON, R.G. (1996), str. 290.
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Uravnavanje lastnih delnic se je izkazalo kot inovativni izziv na področju finančnih
instrumentov. V Nemčiji opaţajo, da v večini DAX-30 druţb predstavljajo določila
pridobitve in odtujitve lastnih delnic nov izziv glede na uporabo modernih finančnih
instrumentov. S pomočjo derivatov85 lastnega kapitala, kot so opcije in swap delnice, je lahko
doseţen učinek pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic brez nujno potrebnega prenosa teh
delnic.86
Pridobivanje lastnih delnic matere s strani druţbe hčere (251. člen ZGD-1) je dovoljeno samo
v primeru, ko hči razpolaga z ustreznimi lastnimi sredstvi in upošteva stroge pogoje 247.
člena ZGD-1. Zakon ţeli zaščititi kapital druţbe - razvodenitev vrednosti pri udeleţbi nakupa
lastnih delnic, in preprečiti vpliv uprav na lastnih skupščinah. Velja, da se te lastne delnice
prištevajo v skupno maso in da iz njih ne hči ne mati ne moreta izvajati nobenih pravic.
Osnova te zaščite izhaja iz člena 24(a) Direktive 77/91/ESG. Pridobivanje lastnih delnic
postaja v zadnjih letih popularno tudi v Sloveniji. Pri večini druţb SBI20 in SBI TOP je
pridobitev pooblastila skupščin za nakup lastnih delnic postala rutina.87

85

86
87

Derivati so pravne pogodbe o prodaji ali nakupu po fiksni ceni. Izraz izhaja iz latinske besede derivere =
preusmeriti.
CAHN, A./OSTLER, N. (2008), str. 3.
Dnevnik, 29. 12. 2008, str. 19: »Namesto varčevanja vse več druţb kupuje lastne delnice.«
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B. Zakonska podlaga pridobivanja lastnih delnic
1. Pridobivanje lastnih delnic po 247. členu ZGD-1
Slovenski ZGD-1 načelno prepoveduje tako originarno kot derivativno pridobitev lastnih
delnic, ob čemer obstaja absolutna prepoved originarne pridobitve na primarnem trgu ob
ustanovitvi delniške druţbe, ob povečevanju osnovnega kapitala ali ob statusnem
preoblikovanju z vpisovanjem lastnih delnic.88 Ta prepoved zajema tudi posle izigravanja in
pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb oziroma povezanih oseb. Z ekonomskega vidika
namreč ni razlike med tem, ali lastne delnice pridobiva druţba sama ali kdo tretji, kadar gre
za iste delnice. Tudi nemški Aktg v §56 prepoveduje originarno pridobitev in dopušča izjeme,
pri katerih je lastne delnice ob določenih dodatnih omejitvah le moţno pridobivati. Izjeme
pridobitve so opredeljene v prvem odstavku §71 od 1 do 8 ob upoštevanju pogojev iz drugega
to četrtega odstavka. Slovenija ureja dopustnost derivativnega nakupa lastnih delnic v prvem
odstavku 247. člena ZGD-1 od 1 do 8 ob upoštevanju dodatnih pogojev v odstavkih od 2 do
5.89 V petem odstavku neodvisno od Druge direktive 77/91/EGS ureja uveljavljanje
korporacijskopravnega zahtevka proti delničarju iz 233. člena ZGD-1, vrnitev prepovedanih
plačil kot ničnega pravnega posla in povrnitev nastale škode.90

88

89

90

229. člen ZGD-1, KOCBEK, M. (2007), str .251; HAMPEL, V.(1994), str. 68; HÜFFER, U. (1999) Rn1
§71 Akt
Lastne delnice je mogoče pridobivati, če je pridobitev nujna za to, da bi druţba preprečila hudo neposredno
škodo (1), če se delnice ponudijo v odkup delavcem druţbe ali z njo povezane druţbe (2), da bi delničarjem
zagotovili odpravnino po tem zakonu (3), če je pridobitev neodplačna (4), če banka, FO ali zavarovalnica
delnice pridobi pri nakupni komisiji (5), na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva (6), po sklepu
skupščine o umiku delnic zaradi zmanjšanja OK (7) in na podlagi pooblastila skupščine za nakup LD (8),
ob čemer je nakup po 6. in 7. točki popolna izjema brez dodatnih omejitev, medtem ko je pridobitev po
prvem odstavku za izjeme od 1 do 4 in 5 in 8 v zakonu določeno dodatno pogojevanje. Za izjemo št. 8 (
pridobitev brez predhodne navedbe razloga - pooblastilo skupščine) so v zakonu navedeni še dodatni pogoji,
ki bodo obravnavani v nadaljevanju naloge.
15. člen novele ZGD-1B.
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Slika 1:

Izjeme prepovedi pridobivanja lastnih delnic po prvem odstavku 247.
člena in ob upoštevanju dodatnih pogojev
Pomembnost pogojev
Št.

Izjema prepovedi pridobivanja
lastnih delnic

i

ii

Dejanski

1

preprečitev hude neposredne škode







poloţaj

2

za odkup delavcem druţbe/z njo povezane druţbe







izjem po

3

odpravnina delničarjem po tem zakonu





1. odstavku

4

neodplačna pridobitev

247. člena

5

pridobitev bank in FO pri nakupni komisiji

ZGD-1

6 univerzalno pravno nasledstvo

iii

iv















7 umik delnic zaradi zmanjšanja OK
8 nenamenski nakup s pooblastilom skupščine



i maksimalna omejitev nakupa 10 % OK (prvi stavek 2. odstavka 247. čl.)
ii sposobnost oblikovanja rezerv za LD (drugi stavek 2. odstavka 247.čl.)
iii v celoti vplačan emisijski znesek (tretji stavek 2. odstavka 247.čl.)
iv poročanje na naslednji skupščini o razlogih, številu in vrednosti (prvi stavek 3. odstavka
247.čl.)

Na Sliki 1 je zbran prikaz vseh izjem pridobivanja lastnih delnic iz prvega odstavka 247.
člena ZGD-1 in dodatnih pogojev drugega in tretjega odstavka istega člena. Kot je razvidno iz
tabele in tretjega odstavka 247. člena ZGD-1, gre pri izjemi 6 in 7 za popolno izjemo brez
dodatnih pogojev, medtem ko so izjeme od 1 do 4 ter 5 in 8 dovoljene ob upoštevanju
dodatnih pogojev. Ob uveljavljanju pogojev v členu 19 Direktive 2006/68/ES od (i) do (iv)
slovenski ZGD-1 uveljavlja najniţje pogoje (odstavek 2 do 4) iz Druge direktive 77/91/ESG
(člen 19(1)(b) – člen 19(1)(d)). Nadalje zakon v drugem stavku 3. odstavka 247. člena ZGD-1
določa dodaten (komulativni) pogoj za izjemo št. 2 (za odkup delavcem druţbe ali z njo
povezane druţbe), da je potrebno te delnice ponuditi v odkup delavcem najkasneje v letu dni
od pridobitve.91

91

Nemški AktG v §71 Abs.3 postavlja še dodaten pogoj za izjemo št. 8 (pridobitev po pooblastilu skupščine),
ki upravam v primeru uresničitve sklepa skupščine o nakupu lastnih delnic nalaga informiranje drţavne
finančno inšpekcijske sluţbe (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
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2. Pridobitev na osnovi skupščinskega sklepa po 1. odstavku osme alineje 247. člena
ZGD-1
Za prakso najpomembnejša izjema, ki dopušča pridobivanje lastnih delnic, je osma alineja
247. člena ZGD-1, ki ima ţe v sami formulaciji vrsto dodatnih omejitev - kontrolnih
mehanizmov. Pred pridobitvijo lastnih delnic je potrebno od skupščine pridobiti pooblastilo,
katerega trajanje je bilo do spremembe Druge direktive 77/91/ESG 18 mesecev z moţnostjo
obnovitve, omejitev deleţa do 10 % OK in upoštevanje najvišje in najniţje protivrednosti
(člen 19(1)(a) Druge direktive 77/91/ESG). Ob tem je potrebno poudariti, da rok trajanja
pooblastila skupščine velja le za nakup lastnih delnic in ne tudi za hranjenje delnic. Najvišja
oziroma najniţja protivrednost za kupljene lastne delnice se v praksi običajno veţe na
relativno določen referenčni tečaj92, lahko pa se določi absolutni znesek93.
Da bi lahko odgovorila na vprašanje, kakšen učinek ima uvedba osme alineje 247. člena
ZGD-1 v Sloveniji, bom v nadaljevanju na sliki 2 na strani 3394 prikazala značilnosti
oblikovanja pooblastila skupščine za nakup lastnih delnic za artibute - trajanje, volumen in
najvišji in najniţji tečaj v obdobju 200895. Večina slovenskih borznih druţb si je v zadnjem
času pridobila pooblastilo skupščine za obdobje 18 mesecev (88 %) in za maksimalno
dovoljen volumen 10 % osnovnega kapitala (94 %). Razpon dovoljenega tečaja za odkup
lastnih delnic je pri več kot polovici pooblastil skupščine (51 od 101) med ± 10 %
referenčnega tečaja. Za izračun primerjalnega obdobja referenčnega tečaja je vzeta srednja
vrednost zaključne vrednosti petdnevnega tečaja (41) oziroma tečaj tri dni pred trgovanjem
(21). Zakonodajalec za sprejetje skupščinskega sklepa predpisuje navadno večino na
skupščini prisotnega kapitala96. Omemba konkretnega razloga nakupa ni potrebna97. Bojazen
slabitve zaščite upnikov je odpravljena z omejitvijo sredstev iz dobička, ki jih druţba sme
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KLINGENBERG, D. (1998), str. 1575.
HÜFER. U. (1999), Rn 19e §76 AktG; KOCBEK, M. (2007), str. 261.
Od skupno 101 zbranega skupščinskega sklepa ni posamično popolnih podatkov, tako da osnovna vsota
štirih analiz na sliki 2 varira med 96 (obseg) in 101 (najvišji in najniţji tečaj).
Od skupno 101 zbranega pooblastila skupščin nobeno ne vsebuje v celoti popolnih podatkov, tako da
posamezna analiza odstopa od skupnega števila.
Glej KOCBEK, M. (2007), str. 259 in omenjena Sodba III Ips 1/2004, z dnem 23. 3. 2004.
Glej LINGEMANN, S./WASMANN, D. (1998), str. 860; LG Berlin Urteil vom 15. 11. 1999;
SCHREMPER, R. (2001), str. 18. V slovenskih časopisih (Dnevnik, 27. 7. 2009; Večer, 14. 8. 2010,24. 9.
2009; Dnevnik, 17. 10. 2009; Finance, 10. 9. 2010) je zaslediti oceno, da so svojo »pro forma« skupščinsko
pooblastilo poskušale dobiti vse pomembnejše slovenske druţbe, ne glede na to, da se večina od njih srečuje
z likvidnimi teţavami. Strategijo nakupa so utemeljevale z bojaznijo prihoda tujih finančnih skladov, ki bi
»poceni« kupili slovenske blue chipe, pri tem pa spregledali tveganje plačilne nesposobnosti. V času
konjukture so sposobne obnavljati kratkoročne vire, ko nastopijo teţave, se ugotovi, da imajo premalo
kapitala (podkapitalizirana, glej poglavje D, II, 2. Vpliv na poslovanje druţbe, str. 58).
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porabiti v namen pridobitve lastnih delnic (drugi stavek drugega odstavka 247. člena ZGD1)98.
V nadaljevanju bodo podrobno razčlenjeni vsi dodatni kriteriji, ki jih je potrebno upoštevati
pri nakupu lastnih delnic po osmi alineji 247. člena ZGD-1, na osnovi skupščinskega
pooblastila. Prav tako je v 4. poglavju Materialno-pravni pogoj skupščinskega sklepa na
osnovi osme alineje 247. člena ZGD-1 na strani 38 pojasnjena praksa tako slovenskih kot tudi
nemških borznih druţb, ki si skupščinske sklepe pridobijo »na zalogo« in redko izpolnjujejo
motiv pridobitve. V slovenskem finančnem prostoru je uporaba skupščinskega sklepa še
nova, vendar je zaznati podoben trend kot v »zrelih« ekonomijah. Iz raziskave je opaziti, da
kontinuirano narašča število pooblastil (maksimum v 2008/09), znatno pa padajo
napovedovanja in dejanski obseg odkupa. Razlog je v doslednem padanju dobička druţb in
podkapitalizaciji.

Slika 2: Uporabnost oblikovanja pooblastila skupščine v Sloveniji
veljavnost skupščinskih pooblastil
13 - 15 mesecev

Obseg in procenti v OK

16 - 17 mesecev

9 - 9,99

do 5

< 12 mesecev

88%

94%
18 mesecev

10

100% = 101 pooblastil

Atributi
skupščin.pooblastila

spodnja meja-/-zgornja meja tečaja
razpon

Obdobje

Število skupšč.- pooblastil*
51

[-10%, + 10%]
25

[-5%, + 5%]
7

[-10%, + 5%]
[-25%, + 5%]
[-25%, + 10%]
Ostalo

100% = 96 pooblastil
Tečaj opazovanega obdobja
število skup. -pooblastil**
49

[-5d; -1d]
21

[-3d; -1d]
11

tekoči dan

5

7

[-10d; -1d]

3

dan prej
10

Ostalo

3
5

* Podatki vseh 101 skupščinskih sklepov iz 2008
** Podatki vseh 96 skupščinskih sklepov iz 2008
Vir: KDD, SEONET, Letna poročila družb, Bisnode, lasten izračun
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Primerjaj SCHREMPER, R. (2001), str. 19.
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2.2. Dodatne omejitve pri pridobivanju lastnih delnic
a) Trajanje pooblastila
Za sprejetje pooblastila skupščine ZGD-1 določa navadno večino pri sklepanju zastopanega
kapitala. Pojasnilo konkretnega razloga za nakup ni obvezno. Novela ZGD-1B podaljšuje
trajanje pooblastila skupščine z 18 mesecev na 36 mesecev.
b) Omejitve volumna
Odstotkovna omejitev v okviru osnovnega kapitala je odpravljena, vzpostavlja se nova
omejitev v višini prosto razdeljivih sredstev druţbe (lastna sredstva - osnovni kapital zakonske in statutarne rezerve). V primeru pridobitve lastnih delnic po pooblastilu skupščine
za namene delniških opcij je obseg omejen na višino 10 % osnovnega kapitala druţbe
oziroma 10 % skupnega števila delnic. V tem primeru mora skupščinski sklep vsebovati vse
bistvene sestavine opcijskega načrta, vključno z omejenim obsegom pridobitve.
c) Razpoložljiva sredstva
Zaradi odprave zgornje omejitve varovanje upnikov ni ogroţeno, saj se zagotavlja z omejitvijo
razpoloţljivih sredstev99, ki se smejo porabiti za razdelitev delničarjem. S tega naslova prihaja
do očitno neugodnega poloţaja upnikov, ki nasprotujejo takojšnji porabi lastnih sredstev
oziroma odlivu likvidnih sredstev, ki bi se lahko porabila za poplačilo obveznosti.100
d) Pravice iz lastnih delnic
Članske pravice iz lastnih delnic, predvsem glasovalne pravice iz lastnih delnic, pridobljenih
na osnovi pooblastila skupščine, kot izhaja iz 249. člena ZGD-1, druţbi ne pripadajo.
e) Enakopravna obravnava
Načelo enakega obravnavanja delničarjev101 je posebej izpostavljeno v tretjem stavku osme
alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1B. Načelo se uporablja tako za pridobivanje kot
odsvajanje lastnih delnic. V kolikor se lastne delnice pridobivajo na organiziranem trgu, se
ocenjuje, da je upoštevano načelo enakopravnega obravnavanja. Več o ozadju načela enakega
obravnavanja v poglavju C na strani 40, ko bodo podrobno pojasnjeni postopki nakupa lastnih
delnic. V kolikor bi pri ponovnem (ţe drugem) odsvajanju prišlo do kršitve prednostne
99
100

101

HÜFFER, U. (1999), Rn. 19 d §71 AktG in drugi odstavek 329. člen ZGD-1.
V skladu z zakonom je druţba dolţna oblikovati rezerve za nakup lastnih sredstev po petem odstavku 64.
člena ZGD-1, tako da ne zmanjšuje osnovnega kapitala ali katerih koli sredstev, ki jih je prepovedano
vračati delničarjem. Zakon dopušča, da druţba sredstva oblikuje po pridobitvi lastnih sredstev.
Glej poglavje 3. a. str. 25.; HÜFFER, U. (2002), AktG v § 71 (2) direktno citira uporabo §53a.
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pravice obstoječih delničarjev, se upošteva tretji odstavek 337. člena ZGD-1, ki izrecno
določa, da je prednostno pravico mogoče izključiti samo s sklepom skupščine o povečanju
osnovnega kapitala.
f) Tržna manipulacija
Nemoteno delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje javnosti sta pogoja za
gospodarsko rast, obratno pa vsaka zloraba trga škoduje integriteti izvedbenih finančnih
instrumentov.102 Določbe o prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij in trţni
manipulaciji so predmet posebnih pravil, ki urejajo kapitalske trge.103 V okviru pridobivanja
lastnih delnic na organiziranem trgu, kjer se ocenjuje, da je upoštevano načelo enakopravnega
poloţaja delničarjev, liberalizacija Druge direktive 77/91/ESG kljub vsemu vzpostavlja
kontrolo z določilom o obvezi upoštevanja Zakona o trgu finančnih instrumentov,104 v
katerega so vključenene novosti v zvezi z nedovoljenim ravnanjem na trgu finančnih
instrumentov in nove definicije prepovedi poslovanja na podlagi notranjih informacij.105
g) Umik lastnih delnic
V kolikor je namen pridobitve lastnih delnic kasnejši umik le-teh, je potrebno pred umikom
teh delnic pridobiti sklep skupščine.106 Uprava lahko ţe v fazi sprejemanja pooblastila
skupščine navede, da so delnice namenjene kasnejšemu umiku (niţanje stroškov).107
h) Nedopustna pridobitev
Kadar druţba lastne delnice pridobiva v nasprotju z določili zakona, gre za nedopustno
pridobitev. Kršitev določil prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in v določenih primerih
kumulativno neupoštevanje določil tudi drugega odstavka pomenita ničnost pravnega posla,
sama pridobitev pa je veljavna.108 V tem primeru zakon v prvem odstavku 250. člena ZGD-1
določa, da je potrebno delnice odsvojiti v roku enega leta. V kolikor je druţba lastne delnice
pridobila skladno z zakonom, vendar je prekoračila predpisano omejitev stanja lastnih delnic
– 10 % osnovnega kapitala, mora preseţek odsvojiti v roku treh let. V kolikor določila prvega
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1. točka Direktive 2003/6/ES daje poudarek na transparentnost poslovanja javnih druţb.
MAVKO, A. (2010), str. 31.
10. poglavje ZTFI.
MAVKO, A. (2010), str. 31.
OECHSLER in MünichKomm (2003), §71 Rn 157.
Zadnji stavek 8. izjeme prvega odstavka 247. člena ZGD-1.
Četrti odstavek 247. člena ZGD-1.
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in drugega odstavka 250. člena ZGD-1 niso upoštevana in je rok potekel, je potrebno
preseţek lastnih delnic umakniti (tretja točka 250. člena ZGD-1).109
i) Odsvojitev nedovoljeno pridobljenih delnic
Pridobitev lastnih delnic kljub izrecni prepovedi (ko gre za vračila vloţkov - 227. člen ZGD1, in prepovedana izplačila) je očitek o nevestnem ravnanju poslovodstva in osnova za
njihovo odškodninsko odgovornost.110 Za tak prekršek se lahko druţbe kaznuje z globo po
prvi točki 685. člena ZGD-1 in tudi odgovorne osebe po drugi točki istega člena. Prav tako je
druţba dolţna spoštovati določila Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki v 373. členu
prepoveduje opravljanje poslov na osnovi notranjih informacij.
j) Korporacijski zahtevek
Druţba sme uveljavljati korporacijskopravni zahtevek proti delničarju, ne glede na dejstvo, da
je z obligacijsko pravnega vidika posel ničen111 in tudi delničar sme proti druţbi
uveljavljati obligacijsko pravne zahtevke, v kolikor se ne more pobotati z druţbenim
korporacijskim zahtevkom iz 233. člena ZGD-1 (več o tem v poglavju VII. 5. str.135).

3. Obveznost poročanja
Da bi preprečili moţnost zlorab pri pridobivanju lastnih delnic, je potreben nadzor tako
delničarjev kot kapitalskega trga. »Poročanje in transparentnost dogajanja na trgu kapitala
oziroma v druţbah, ki kotirajo na borzi je in ostaja najpomembnejša zaščita pred neprijetnimi
presenečenji vlagateljev.«112 Slovenski zakonodajalec s predpisi v ZGD-1 in ZTFI krepi
pomen poročanja in transparentnosti v procesu odločanja pri pridobivanju lastnih delnic. V
smislu transparentnosti so delničarji skladno z 298. členom ZGD-1 seznanjeni z vsebino
dnevnega reda skupščine, prav tako je v tretjem odstavku 247. člena določeno, da je potrebno
za izjemo po osmi alineji na prvi naslednji skupščini poročati o namenu pridobitve, skupnem
številu, deleţu delnic ter njihovi vrednosti. Tukaj se slovenski ZGD-1 razlikuje od nemškega
tretjega odstavka 3. stavka §71 AktG, ki izrecno zahteva poročanje o pridobitvi pooblastila
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KOCBEK, M. (2007), 250. člen ZGD-1.
BOHINC,R. (2007), 263. člen ZGD-1.
Peti odstavek 247. člena novele ZGD-1B.
PETRTLWIESER, M. (2005), str. 26.
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skupščine za nakup lastnih delnic - zvezni urad za finance (BaFin).113 Razčiščevanje, kdaj
nastane potreba po poročanju, ki jo mora izpolniti uprava druţbe (nemška literatura jo
imenuje Ad-hoc-Publicitet)114 v večstopenjskem procesu pridobitve lastnih delnic pooblastilo skupščine, objava sklepa skupščine, izvedba nakupa, je v Nemčiji močno
prisotno.115 Kljub temu empirične raziskave kaţejo, da je tretjina vseh objavljenih pooblastil
realizirana v manj kot 1 % osnovnega kapitala, v povprečju gre za 3,1 %, in predstavlja le
sorazmerno izrabo odobrenega volumna. Razen omenjene obveze poročanja pri pridobivanju
pooblastila oziroma objave uprave o sklepih skupščine zakonodaja določa različne obveze
poročanja v fazi pridobivanja lastnih delnic.
Tako ZTFI določa, da mora druţba, ko pridobi 5 % oziroma 10 % lastnih delnic (imetnik
pomembnih glasovalnih pravic), najkasneje v roku devetih dni to objaviti. To velja tudi v
primeru nedoseganja napihnjene vrednosti pri odsvajanju lastnih delnic. Ţal pa ne obstaja
predpis, ki bi druţbam nalagal »periodično« poročanje. Tako je v okviru letnega poročila, kot
določa 65. člen B. III ZGD-1 v členitvi bilance stanja in v prvem odstavku 69. člena točka 5,
potrebno v vsebini priloge k izkazom poročati o lastnini lastnih deleţev, ki jih je druţba
pridobila med letom sama ali preko tretjih oseb in jih je prištela k skupnemu znesku.116 Razen
števila, zneska in deleţa v osnovnem kapitalu je potrebno razkriti tudi datum pridobitve in
razlog. Po Pravilih borze je to informacija, ki bi jo morale borzno kotirajoče druţbe objavljati
tudi med letom.117 V skladu s tretjim odstavkom 1. točke 247. člena ZGD-1 je po pridobitvi
lastnih delnic predpisana obseţna oblika poročanja za prvo naslednjo skupščino. Tako mora
uprava poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in pripadajočem deleţu
osnovnega kapitala ter vrednosti pridobljenih lastnih delnic.
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Kljub tej izrecni zahtevi je po analizi BAWe med letoma 1999 in 2002 samo 67 % vseh uprav sledilo tej
zahtevi oziroma je samo 54 % pooblastil zadostilo tej zahtevi. Kot ugotavlja analiza, je razlog nedoslednega
poročanja v tem, da BaFin nima nobene moţnosti sankcioniranja. Kot »lex specialis« je obveza o javni
objavi pridobitve lastnih delnic zapisana v slovenskih Pravilih borze v osmi alineji prvega odstavka 39.
člena, ko druţba doseţe 1 % OK in vsak nadaljnji polni odstotek. Izrecna zahteva o poročanju pridobitve
pooblastila skupščine v slovenski zakonodaji ne obstaja, je pa mogoča analogija v smislu »za trg relevantne
informacije«.
Obveza je povezana s §15 WpHG. Ekvivalent v slovenski zakonodaji je moč najti v poglavju 3.3 ZTFI.
Več o diskusiji, kdaj je v procesu pridobitve potrebno poročati, v SCHOCKENHOF, M./WAGNER, E.
(1999), str. 553-556, medtem ko AERSSEN, R. (2000) zagovarja stališče, da je uprava dolţna poročati (adhoc-publicitet) samo, kadar se odloči, da bo pooblastilo skupščine realizirala, saj je to za trg občutljiva
informacija, ki lahko vpliva na tečaj, str. 402.
HÜFFER, U. (1999), §71, Rn 22; PLAVŠAK, N. (2006), str. 450.
Sama namera druţbe, da bo kupovala lastne delnice na kapitalskem trgu, sproţi odziv - podraţitev njenih
delnic.
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4. Materialno-pravni pogoj skupščinskega sklepa na osnovi osme alineje 247. člena
Iz liberalizacije pridobivanja lastnih delnic je razvidno, da iskanje pooblastila skupščine za
nakup lastnih delnic druţbam predstavlja rutino. Do leta 2008 je mogoče našteti preko 150118
skupščinskih pooblastil in vsaka druga druţba si je v letu 2007 zagotovila moţnost izvedbe
nakupa lastnih delnic. Pooblastilo, ki ga s sklepom sprejme skupščina, velja za vnaprej, zato
mora vsebovati konkretno veljavnost (36 mesecev) – osma alineja 247. člena ZGD-1B. V
kolikor manjka določitev roka, ni moţno poseči po zakonsko tolmačeni omejitvi, zato je
celoten sklep po tretji alineji 390. člena ZGD-1 ničen. Sklep skupščine lahko predstavlja
idealno obliko zaščite pred prevzemnimi ponudbami. Vsebovati mora najniţjo in najvišjo
nakupno ceno pri pridobivanju lastnih delnic in razmerje v procentih osnovnega kapitala za
pridobljeno količino. Sama količina pridobitve lastnih delnic po transakciji ni omejena, v
kolikor ima druţba ustrezna lastna sredstva, omejitev 10 % osnovnega kapitala je na stanje
vseh lastnih delnic, ki jih ima druţba v lasti. V pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic je
lahko naveden razlog pridobitve lastnih delnic119, toda ali se ga navede ali ne, ostaja v prosti
presoji uprave druţbe, saj ni pogoj za pridobitev lastnih delnic po osmi alineji 247. člena
ZGD-1.120 Edini prepovedan namen pridobitve po osmi alineji prve točke 247. člena ZGD-1 je
pridobivanje z izključnim namenom trgovanja.121 Pridobivanje lastnih delnic je lahko oblika
zaščite pred sovraţnim prevzemom druţbe.122
Podatki nemškega kapitalskega trga kaţejo, da se skupščinski sklepi zelo pogosto pridobivajo
»pro forma«. Slika 3, stran 39, prikazuje podatke 217-tih ad-hoch napovedi v časovnem
intervalu od 5/1998 do 4/2003. Ob tem je pomembno, da je v povprečju »samo« vsako četrto
do peto skupščinsko pooblastilo tudi dejansko uporabljeno. Nihanje napovedi se je od leta
2000 do 2002 povečalo za 20 %.123 Nizek nivo napovedi je impirično mogoče tolmačiti kot
nizko vrednost informacije o skupščinskem sklepu za kapitalski trg in oceno, da ima pridobitev
sklepa zgolj »pro forma« vlogo. Slika 3 na strani 39 prikazuje rezultate raziskave
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Vir podatkov DGAP.com, »Ad-hoch« poročanje.
Glede vsebine razloga pridobitve lastnih delnic zakon ne postavlja pogoja. Namen je v celotnem obsegu
prepuščen skupščini.
KOCBEK, M. (2006), str. 259; HÜFFER, U. (1999), §71 Rn 19 f.
Toda zakon nikjer eksaktno ne določi, kaj pomeni »trgovanje«, enkraten nakup in prodaja očitno ne.
Vpogled v ZTFI pojasni pojem trgovanje »za druge«, kar v primeru lastnih delnic ni izpolnjeno. Očitno je
zakonodajalec ţelel zgolj preprečiti špekulacije druţb z lastnimi delnicami in s tem vplivanje na trg.
Vse nadaljnje omejitve bi bile »contra legem«.
Skupščinski sklepi iz leta 2002 so opazovani v aprilu 2003 s predpostavko, da veljajo 18 mesecev in so še
veljavni 9 mesecev.
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priljubljenosti odkupa lastnih delnic v t.i. rastočih sektorjih (glej opombo pod 198, str.55) po
CDAX.

Slika 3: Število obvestil o odkupu lastnih delnic glede na sektorje
število Ad-hoc-obvestila
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Vir: Hoppenstedt-vodenje delnic, DGAP, letna poročila, informacijski sistem nemške borze
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C. Postopki pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic
Tehnično je lastne delnice mogoče pridobivati preko borze (Open Market Repurchase), s
pomočjo javne ponudbe (Self Tender Offer) in v obliki ponudbe samo enemu delničarju
(Negotiated Repurchase). Javna ponudba pa lahko poteka na osnovi t. i. nizozemskega
postopka licitacije - (Dutch Auction),124 na osnovi fiksne cene in na osnovi prenosa pravic.
Za členitev postopkov nakupa lastnih delnic, glej sliko 4. Ob tem je potrebno poudariti, da je
pri vseh nakupnih ponudbah (ponovna pridobitev) potrebno upoštevati načelo enake
obravnave po 221. členu ZGD-1125 in jih nasloviti na vse delničarje.

Slika 4:

Postopki pridobivanja lastnih delnic

postopki

__________________________________________
1

2

Odkup preko
borze

3

Odkup enega
delničarja

Javna ponudba

______________________________
Fiksna cena

Holandska
avkcija

Prenos pravic

vir: po vsebini HEMPEL (1994)

V kolikor gre za pridobitev preko borze, se smatra, da je ta pogoj doseţen. Posebno obvestilo
posameznim delničarjem o nameri pridobitve lastnih delnic ni priporočljivo, saj to vlogo
zakonsko ustrezno izpolnjuje pooblastilo upravi na osnovi sklepa skupščine.126

Metode

pridobitve se razlikujejo glede na intenzivnost signalnosti oziroma ponudbe premije, prenosa
stroškov, fleksibilnosti izvedbe kot tudi ţelene količine nakupa lastnih delnic. 127 Izbira
postopka je odvisna od cilja, ki ga zasleduje druţba ob upoštevanju predpisanih zakonskih
pogojev. V nadaljevanju bodo predstavljene ključne značilnosti treh postopkov in njihova
praktična uporabnost v Sloveniji.
124
125

126
127

HAMPEL, V. (1994), str. 11.
Prvi odstavek osme alineje 247. člena ZGD-1 (ugotovitveni značaj), bolj pojasnjeno v HÜFFER, U. (2006),
§71 Rn 19 j.
HÜFFER, U. (2006), §71 Rn 19 j-k.
HAMPEL, V. (1994), str. 11.
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I. Postopki pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic
1. Nakup preko borze (Open Market Repurchase)128
V praksi je prevladujoč nakup lastnih delnic preko borze. Lastne delnice so pridobljene
anonimno na organiziranem sekundarnem trgu - borza vrednostnih papirjev.129 Sama
pridobitev je izpeljana v obliki mnogih manjših transakcijah skozi daljše časovno obdobje.
Prednost te metode je v fleksibilnosti izvedbe in manjših eventuelnih stroških transakcije. V
primerjavi z javno ponudbo je pri nakupu preko borze mogoče vplivati na časovno obdobje in
količino, ki je bila odobrena preko skupščine, ter zaključiti program odkupa oziroma ga začeti
ponovno od začetka. Mogoče je hitro reagirati na aktualne danosti trga in v primeru
»neupravičenega« padanja tečaja lastnih delnic, le-te ugodno pridobiti oziroma v primeru
naraščanja tečaja količino lastnih delnic ustrezno zmanjšati.
Anonimna pridobitev na trgu po borznem tečaju odpravlja plačilo premije v primeru
pridobitve delnic in riziko oblikovanja cene oziroma določanja premije.130 Edina omejitev
pridobivanja lastnih delnic preko borze je slaba likvidnost delnice. 131 Pri nelikvidnih delnicah
obstaja nevarnost, da iskana količina ni samo pod pritiskom aktualnega tečaja, temveč
ustvarja tudi neupravičeno visoke stroške. Postopek pridobitve lastnih delnic preko borze ni
primeren za druţbe, ki ne spadajo v prvo ali drugo skupino borznih druţb. Slabi strani nakupa
preko borze sta omejeno doseganje ţelene količine odkupa v primerjalnem časovnem obdobju
in slab učinek signalnosti.132 Z vidika na trgu sodelujočih je nujna minimalna transparentnost
glede na dejanski začetek stanja ravni uresničevanja programa odkupa.133

128
129
130
131
132
133

Izraz »nakup preko borze« je sinonim za Open Market Rerpurchase.
HAMPEL, V. (1994), str.12. Transakcijo izvede finančna institucija ali dajo ponudbo druţbe same.
ACHLEITNER, A./WICHELS, D. (1999), str. 706.
Ibidem.
ACHLEITNER, A./WICHELS, D. (1999), str. 708.
Ibidem.
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2. Javna ponudba odkupa (Self Tender Offer)134
Kot je razvidno s slike 4 na strani 40, se javna ponudba lahko realizira kot ponudba s fiksno
ceno (Fixed Price Offer), holandska avkcija (Duch Auction) ali kot izdaja prenosa nakupnih
pravic (Transferable Put Rights).135 Javno ponudbo običajno izberejo institucionalni
investitorji, ki odsvajajo večje pakete delnic, in na ta način ščitijo tečaj trga. Glavni argument
izbire javne ponudbe odkupa je njena močna signalnost. Zakonsko podlago javni ponudbi
določa ZPre-1 (Zakon o prevzemih).136

3. Odkup od določenega delničarja (Negotiated Repurchase)137
Pri »Negotiated Repurchase« gre za odkup znatnega paketa delnic večjega delničarja, cena je
doseţena na osnovi pogajanj in običajno vsebuje tudi premijo.138 Takšna prodaja se ne odvija
preko kapitalskega trga, zato ostali delničarji ne morejo sodelovati. Signalni učinek je
zanemarljiv in celoten postopek nefleksibilen. Za razliko od prejšnjih dveh postopkov ima
odkup od enega delničarja na tečaj običajno negativen vpliv, saj mora uprava plačati povišano
premijo skupini delničarjev oziroma večjim delničarjem, ki so v času poskusa sovraţnega
prevzema sporočali svojo pripravljenost za prodajo delnice. Ob tem je primarni cilj odkupa
od enega delničarja krepitev lastnega poloţaja uprave ob spoznanju, da se ostajajočim
delničarjem zmanjšuje vrednost delnic.139 Slovenske druţbe morajo pri pridobivanju lastnih
delnic upoštevati 221. člen ZGD-1 o enakopravni obravnavi delničarjev, zato je dopustnost te
oblike po slovenski zakonodaji vprašljiva. Lahko pa se uporabi kot oblika izločitve dobička
pri majhnih druţbah, ki ne kotirajo na borzi.140

134
135
136

137
138
139
140

Glej opombo 128, str.41.
HAMPEL, V. (1994), str. 13-15; ACHLEITNER, A./WICHELS, D. (1999), str. 708.
Tako Zpre-1 določa pripravo izčrpnega prospekta (način financiranja odkupa, vpliv na poslovno strategijo
…), ki ga je potrebno dostaviti Agenciji. Ponudba mora trajati mesec dni.
Glej opombo 128, str. 41
HEMPEL, V. (1994), str. 16.
HEMPEL, V. (1994), str. 17.
Takšna odločitev seveda zahteva soglasje vseh delničarjev.
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4. Ponovna odsvojitev lastnih delnic
Izbira zgoraj opisanih prodajnih tehnik je prepuščena odločitvi poslovodstva, ki mora ravnati
z vso skrbnostjo in s profesionalnostjo, da bo druţbi prinesla najugodnejši iztrţek. Ponovna
odsvojitev preko borze je po vsebini načelno neizpodbitna.141 Na osnovi ustreznega sklepa
skupščine je lahko izvedena tudi izven borze, ne da bi upoštevala načelo enakega poloţaja
delničarjev.142 V tem primeru je potrebno skladno s prvim odstavkom osme alineje 247. člena
in tretjim in četrtim odstavkom 337. člena ZGD-1B ustrezno upoštevati zakonsko dikcijo.
Odstopanje od načela enake obravnave je dopustno, kadar je sprejeto povečanje osnovnega
kapitala z izključitvijo prednostne pravice delničarjev.143 Na ta način lahko uprave namensko
uvrščajo delnice preko tretjih oseb, ki so jim naklonjene.
V slovenskem pravnem prostoru prevladuje odkup lastnih delnic preko borze (tudi v
Nemčiji). Paketna prodaja in javna ponudba sta sicer moţni, vendar po podatkih še
neizvedeni. Verjetnost priljubljenosti prodaje preko borze izhaja iz nizke stopnje
»obveznosti«. Nasprotno, teoretične študije odkupa lastnih delnic v ZDA dokazujejo, da je
prevladujoča oblika javna ponudba (Tender Offer), ki ima ob objavi večji pozitivni signalni
učinek kot prodaja preko borze (Open Market Repurchase) in tudi višji volumen odkupa.
Pozitiven je tudi

učinek povprečno plačane premije, zato je odločitev, kateri postopek

odkupa lastnih delnic izbrati, odvisen predvsem od cilja, ki ga ţeli doseči podjetje, kot tudi od
zakonske omejitve in rizikov posamezne metode.144

141

HUFER, U. (2006), §71 Rn 19 j.
Četrti stavek osme alineje 247.člena ZGD-1: »Drugačno odsvajanje lastnih delnic lahko določi le skupščinski
sklep.«; §71 I Nr.8 stavek 5 AktG; Das Schriben des Bundesaufsichtsamtes, 28. 6. 1999.
143
Nemški AktG v §186 III 4 precizira izključitev prednostne pravice, ko gre za denarno vplačilo in je cena
pribliţno enaka borznemu tečaju in ne presega 10 % osnovnega kapitala.
144
CHAN, K./IKENBERRY, D./LEE, I./WANG, Y. (2005), str.22.
142
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II. Faze procesa odkupa lastnih delnic – Standard-Buyback-Proces
Proces pridobitve lastnih delnic je povezan z mnogimi aktivnostmi, ki izhajajo iz omenjenih
zakonskih pogojev,145 kot so pridobitev pooblastila skupščine, oblikovanje strategije odkupa,
sklep uprave o izvedbi odkupa in objava uporabe sklepa skupščine preko Ad hoc objave. V
tuji strokovni literaturi je celoten proces odkupa lastnih delnic opisan kot večstopenjski
proces odločanja.146
V delu SCHOCKENHOFF/WAGNER (1999)147 je mogoče zaslediti celo sedemstopenjski
proces, saj avtorja izhajata iz dejstev (tatsachen) v smislu §15 WpHG. Prve štiri stopnje
predstavljajo posebej precizno členitev aktivnosti do sprejetja pooblastila skupščine.
Izhodišče je odločitev uprave, da predlaga sprejetje sklepa na skupščini, nato sledijo potrditev
sklepa na nadzornem svetu, predlog uprave kot skupen predlog dnevnega reda skupščine,
objava predloga sklepa v glasilih druţbe in na koncu oblikovanje sklepa na sami skupščini.
a) Pooblastilo skupščine
Je prva stopnja, ki zajema vse aktivnosti pred postopkom sprejetja pooblastila skupščine
- v okvir te stopnje sta vključeni tako strategija uprave kot tudi objava dnevnega reda
skupščine. Faze se dogajajo v ozadju, po premisleku uprave in javnosti nedostopnih
podatkov, zato je za druţbo posredovanje informacij celotne agende skupščine visok
strošek, predvsem v primerjavi z enostavnim dostopom do informacij o pridobitvi
pooblastila skupščine.148
b) Objava namere odkupa lastnih delnic (prospekt)
V nemški zakonodaji je to »Ad-hoch-Meldung«, s katero druţba kapitalskemu trgu
sporoča, da bo realizirala pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic. Slovenska
zakonodaja takšnega obvestila ne predvideva, vendar je po Pravilih borze149
kapitalskemu trgu potrebno takoj sporočiti realizacijo sklepa. Vse nadaljne akcije uprav
za nakup lastnih delnic so ţe opredeljene v strategiji nakupa.

145
146
147
148
149

Npr.: obveza pridobitve pooblastila skupščine, poročanje na internetnih straneh borze o sklepih skupščine.
AERSEN, R. (2000), str. 397; SCHOCKENHOFF, M./WAGNER, E. (1999), str. 551.
SCHOCKENHOFF, M./WAGNER, E. (1999), str. 551.
Običajno druţbe preko SEOnet Ljubljanske borze sporočajo o pridobljenih pooblastilih skupščine.
39. člen Pravil borze predvideva takojšnje poročanje o za kapitalski trg občutljivih informacijah, vendar
samo v primeru, ko pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic preseţe 1 % oziroma vsak nadaljnji polni
odstotek s točno opredeljenimi podatki (razlogi, namen, število, nominalni znesek, način in čas pridobitve,
tečaj delnic, potrdilo, da je druţba oblikovala rezerve za sklad lastnih delnic in najniţjo in najvišjo ceno).
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c) Realizacija pooblastila skupščine
Ta stopnja vključuje preostanek aktivnosti, kot so izdelava bilanc za letno poročilo,
namen150 in seštevek vseh lastnih delnic druţbe. Slovenska zakonodaja na tej stopnji
predvideva poročanje o volumnu nakupa lastnih delnic na kapitalskem trgu na osnovi
pooblastila skupščine.151

Faze odkupa lastnih delnic – Standard–Buyback-process

Slika 5:
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150

151

Kot namen je lahko nadaljnja odtujitev - vključno z delavskimi opcijami in s prevzemi, z umiki in s hrambo
v lastnem skladu.
Gre za pomembno informacijo, ki omogoča ugotavljanje vpliva na tečaj delnice, za kaj so bile lastne delnice
uporabljene in v kakšnem obsegu je bilo pooblastilo realizirano. Letno poročilo daje informacijo o obsegu
pridobljenih nominalnih delnic, njihovo protivrednost in vplačilo za pridobljene lastne delnice.
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D. Motivi in riziki pridobivanja lastnih delnic
I. Motivi pridobivanja lastnih delnic
1. Splošno
Druţba, ki v letnem poročilu izkaţe bilančni dobiček, ima dve moţnosti, kako ga porabiti: (i)
del gre običajno za izplačilo dividend delničarjem, (ii) del ostaja v druţbi v obliki rezerv in
prenesenega dobička152 za potrebe investiranja v prihodnosti. V letu 2005 je bila zabeleţena
rekordna višina finančnih sredstev, namenjenih odkupu lastnih delnic, vendar je motiv redko
zgolj ekonomskega izvora. Danes ugotavljamo, da investitorji vse pogosteje zahtevajo, da se
prosta finančna sredstva investirajo v dejavnost druţbe in razvoj. Običajno management
nakup lastnih delnic argumentira kot najboljšo izrabo kapitala v določenem času, če vemo, da
je cilj povečevanje vrednosti delničarjev,153 kar morda vedno ne drţi, saj lastne delnice
druţbi ne predstavljajo premoţenjske vrednosti in tudi niso pogoj, da bi le na osnovi nakupa
lastnih delnic druţba lahko povečala lastni kapital.154 Z nakupom lastnih delnic druţba
zmanjša število delnic v obtoku in tudi pri enakem dobičku poveča čisti dobiček na delnico
(EPS).155 Lastne delnice ne predstavljajo premoţenjske vrednosti druţbi, delničarjem
upnikom ali tretjim osebam.156 Toda na osnovi nakupa lastnih delnic je mogoče doseči
učinke, ki jih z drugimi izplačili ni mogoče.
Strokovna literatura zato kot motiv najpogosteje omenja signalnost,157 optimizacijo kapitalske
strukture (Leveraging-Hypothese) in izplačilo viška likvidnih sredstev (Free-Cash-Flow
Hypothese).158 Nakup lastnih delnic lahko sluţi tudi kot zaščita pred sovražnim prevzemom,
opcijski plan in kot optimizacija izplačilne politike (nadomeščanje izplačil dividend).

152
153

154
155
156
157
158

MAUBOUSSIN, M. (2006), str. 2.
Začetek ideje »shareholder value movement« prvič zasledimo v govoru Jacka Welcha, hitro po prevzemu
vodenja GE (1981). Marca 2009 se je popravil in dejal: »It is a dumb idea. The idea that shareholder value
is a strategy is insane. It is the product of your combined efforts - from the management to the employees.«
BEZZENBERGER, (2002), Rn 54.
EPS natančno določen v MRS 33.
CAHN, A./OSTLER, N. (2008), str. 10.
Lasten prevod besede »signalling«.
HAMPEL, V. (1994), str. 38-39.
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Zaradi skopih informacij druţb o tem, kaj je cilj nakupa lastnih delnic,159 se o pravem motivu
nakupa še vedno zgolj ugiba. Slovenska zakonodaja v osmi alineji 247. člena ZGD-1 določa,
da mora skupščina s sklepom določiti namen pridobitve, vendar je delničarjem dolţna
poročati šele na naslednji skupščini, kot določa tretji odstavek 247. člena v skladu s 60.
členom ZGD-1. Enako je obveza poročanja o namenih pridobivanja lastnih delnic po
pooblastilu skupščine urejena v nemškem §71(3) in §160 AktG. Slika 6 na strani 47 prikazuje
celoten spekter motivov nakupa lastnih delnic, kot jih navaja literatura. V nalogi bom
natančneje prikazala prvo skupino, instrument finančne politike, instrument M&A in
vplivanje na strukturo delničarjev pa bolj splošno, saj nista neposredno vezana na vsebino
magistrske naloge.

Slika 6 :

Motivi nakupa lastnih delnic
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- priprava na vstop na drugo borzo

Vir: po vsebini HAMPEL (1994)

159

Informacij v dnevnem in finančnem časopisju glede ciljev nakupa lastnih delnic praktično ni. Prav tako DAI
ugotavlja, da kar 27 % delniških druţb v Nemčiji ob objavi nakupa lastnih delnic ne navaja cilja.
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2. Instrument finančne politike
2.1. Signalna informacija - vrednost delnice je podcenjena
Signalnost se pojavlja v mnogih ameriških literaturah160 in je predstavljena kot glavni motiv
»baybacks«.161 Med

upravo

in

delničarji

signalnost

predstavljala

»informacijsko

asimetrijo«,162 ki izhaja iz podcenjenosti vrednosti druţbe (Undervaluation) oziroma
pričakovanja, da se bo donosnost v prihodnje gibala višje kot pričakuje trg.163 Zaradi stroge
učinkovitosti kapitalskega trga cena delnic ne vsebuje vseh relevantnih informacij, ki vplivajo
na tečaj, zato je odločitev uprave o nakupu lastnih delnic signalna informacija manj
informiranim delničarjem. Kot se je izrazil finančni direktor Levi Strauss&Co.: »There is no
greather expression of confidence than to repurchase your own shares.«164 Literatura
poudarja, da za delničarje zgolj gola informacija o nakupu lastnih delnic ni dovolj
verodostojna,165 temveč je potrebno poseči po vzporednih ukrepih,166 saj pri napačnem
signalu nastanejo stroški (Cost of False Signalling)167 tako za druţbo kot upravo. Pozitiven
odziv trga na objavo odkupa lastnih delnic in stabilnost rasti tečaja kaţeta na verodostojnost
in vrednost signalnosti.168 Novejše raziskave169 trditve o pozitivnem učinku nakupa lastnih
delnic na tečaj druţbe ţal ne podpirajo. Resnica je, da z informacijo, da je druţba podcenjena,
uprave zgolj manipulirajo, da bi pospešile učinek naraščanja dobičkov in posledično
izboljšanje finančnega poloţaja druţbe. Iz raziskav izhaja, da je učinek rahlo negativen, saj
druţbe na dolgi rok nazadujejo v svoji interni rasti v primerjavi z druţbami, ki ne objavijo
odkupa lastnih delnic, kot poudarja Glickerman direktor Standard&Poor Equity: »The general
view is that buybacks should be a secondary use of capital after companies have exhausted
projects for internal growth.« 170

160
161

162

163

164
165
166
167
168
169
170

HAMPEL, V. (1994), str. 48.
Ibidem, str. 48. Sistem odkupa lastnih delnic je v ZDA in Veliki Britaniji drugačen kot v kontinentalni
Evropi.
GRULLON, G./IKENBERRY, D. (2000), str. 36; WEIPING, L. (2005), str. 1; DE-WAI, C. / LIN, P.
(2004), str. 7.
HAMPEL, V. (1994), str. 49; GRULLON, G./IKENBERRY, D.(2000), str. 3; EBERHART, A./ SIDDIQUE
A, (2004), str. 1-3.
PERTLWIESER, M. (2006), str. 94.
GRULLON, G./IKENBERRY, D. (2000), str. 36.
PERTLWIESER, M. (2006), str. 36; »/…/ engaging in actions.«
HAMPEL, V. (1994), str. 50.
Ibidem, str. 49; DE-WAI CHOU /LIN, P. (2004), str. 21.
DE-WAI CHOU/LIN,P. (2004), str. 21; EBERHART, A./ SIDDIQUE, A. (2004), str. 2-3.
JOHNSTON, M. (2007), avtorji opozarjajo, da tretjina druţb iz S&P 500, ki so vključene v odkup lastnih
delnic, plača premijo (agio), sorazmerno s ceno svoje delnice.
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Riziki, ki izhajajo iz nakupa lastnih delnic, so povezani predvsem z višino napovedane
premije in obsegom pridobljenih lastnih delnic.171 Iz višine premije je razvidno, kako uprava
dejansko ocenjuje podcenjenost druţbe in kakšna rast je predvidena v prihodnosti. Kadar je
premija višja od »dejanske vrednosti«172, predstavlja nakup lastnih delnic transfer premoţenja
od delničarjev, ki ostajajo, k novim delničarjem in posledično zmanjšuje vrednost delnic
delničarjem, ki ne sodelujejo pri prodaji, kar ustreza ideji »Cost of False Signalling« in
prisoja odkupu lastnih delnic preko t.i. Self tender Offers (o postopkih pridobivanja lastnih
delnic v poglavju C, stran 40) vprašljivo verodostojnost. Večji kot je obseg pridobljenih
delnic zaradi napačnega signala, večji so stroški, kar je mogoče povezati s plačevanjem
premije, z večanjem finančnega vzvoda in posledično z večanjem zadolţevanja, kar povečuje
riziko nelikvidnosti druţbe.
Pridobitev lastnih delnic se v Sloveniji opravi skoraj izključno preko borze in je izvršena brez
plačila premije. Obseg nakupa lastnih delnic je v času objave odprt, zato je verodostojnost
signalnosti odvisna od transparentne in prepričljive strategije odkupa. V Sloveniji se
srečujemo z zelo omejenim volumnom nakupa lastnih delnic, povprečno 2 %, zato
pridobivanje lastnih delnic brez plačila premije spodbuja misel, da signalnost nima neke
verodostojnosti in ne vpliva na stabilnost tečaja. Ob dejstvu, da pooblastilo skupščine ne
zahteva pomembnega pojasnila, zakaj se pridobivajo lastne delnice, in da je poznavanje
»buybacks know-howa« še omejeno, zunanji delničarji subjektivno ocenjujejo, da obstaja še
»dodatni« potencial za naraščanje vrednosti delnice. Ocenjujem, da je potrebno vzpostaviti
pravilo rednega razkrivanja informacijske asimetrije za vse druţbe prve in druge borzne
kotacije (SBI 20 IN SBI TOP) s strani ustreznih institucij, da se omeji

moţnost

dokapitalizacije druţbe pod pretvezo podcenjenosti vrednosti druţb.

171
172

HAMPEL, V. (1994), str. 50.
PERTLWIESER, M. (2006), str. 94.
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2.2. Izplačilo presežka likvidnih sredstev (Free-Cash-Flow)173
Premoţenje, ki ustvarja denarni tok (Cash-Flow), se lastniku investicije povrne ne glede na
pomisleke drugih investitorjev. Četudi bo ta denarni tok realiziran enkrat v prihodnosti, bo
pričakovanje vsebovalo njegovo sedanjo vrednost. Gotovinska sredstva v okviru druţbe, ki se
ne porabijo za ustrezne investicije, JENSEN (1986) opredeli kot Free-Cash Flows (FCF). To
so tista sredstva, s katerimi merimo uspešnost poslovanja druţbe. Free-Cash Flow ni idealni
kazalec, vendar ga je teţje manipulirati kot dobiček oziroma dobiček na delnico, zato se
zaradi njega sproţajo konflikti interesov med upravami in delničarji o tem, kako ga porabiti.
Prosta likvidna sredstva so investitorju pokazatelj uspešnosti poslovnega modela druţbe in
sposobnosti druţbe, da nagradi svoje lastnike. Literatura to označuje kot »Principal-Agent«
konflikt.174 Delničarji nastopajo v vlogi Principala, ki ţeli izplačilo preseţka gotovinskih
sredstev, in na ta način vračilo vloţenih sredstev za reinvestiranje v donosnejše projekte.175
Management je Agent, ki mora skrbeti za to, da povečuje vrednost delničarjem, da ne prihaja
do dodatnih dokapitalizacij, zato se nagiba k ohranjanju FCF sredstev in jih raje zniţuje za
določene osebne cilje176 (npr. osebni avtomobili, večji poslovni prostori …). Med drugim
dodatne vire financiranja zniţujeta poraba likvidnih sredstev v prihodnosti in odvisnost uprav
v svojih odločitvah glede na presojo kapitalskega trga. V praksi pomeni izplačilo Free-Cash
Flowa izplačilo dividend oziroma posebnih dividend ali nakup lastnih delnic.
Raziskave ameriškega finančnega sistema so pokazale povezanost višine Free-Cash Flowa z
realizacijo nakupa lastnih delnic. Nasprotno, raziskava, ki je bila opravljena v Nemčiji,
ugotavlja, da zaradi nakupa lastnih delnic ne prihaja do pomembnega krčenja preseţkov
likvidnih sredstev in je pomen FCF teorije omejen, kar naj bi izhajalo iz »heterogenega
porekla« stanja gotovine.177 Študije so pokazale, da v kolikor obstajajo v prihodnosti
moţnosti za investicije, se količina odkupa lastnih delnic zmanjšuje. Tako je uporaba prostih
denarnih sredstev za potrebe nakupa lastnih delnic verjetnejša v zrelejših ekonomijah, ko ni
več toliko pričakovanj rasti premoţenja.
V Sloveniji z empiričnimi ali s teoretičnimi analizami programa odkupa lastnih delnic še ne
razpolagamo. Predpostavljam lahko, da FCF teorija v Sloveniji nima večjega pomena, saj so
173

174
175
176
177

»The free cash flow is the amount of money that is left after all creditors are paid within appropriate
period.«
HAMPEL, V. (1994), str. 38.
HAMPEL, V. (1994), str. 39.
PELLENS, B./SCHREMPER, R. (2000), str. 142.
SCHREMPER, R. (2001), str. 213.
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razlogi za nakup lastnih delnic redko preseţki sredstev, pomanjkanje investicijskih priloţnosti
ali zgolj hitro rastoča visoko tehnološka podjetja.

2.3. Optimizacija kapitalske strukture
Danes je v praksi uveljavljena metoda izračuna vrednosti podjetja - diskontirana cash flow
metoda (DCF),178 ki določa vrednost podjetja na osnovi pričakovanega gibanja kapitala,
diskontiranega za stopnjo tveganja. Vrednost podjetja kot tudi rentabilnost kapitala se kaţeta
na osnovi višine in tveganosti gibanja kapitala.179 Omejitve dostopa na trg zaradi velikih
informacijskih in transakcijskih stroškov, davkov in različnih pričakovanj udeleţencev
postavljajo teorem nepomembnosti v neveljavni poloţaj180 glede na večinsko mnenje, saj
dejansko predstavljajo oporne točke optimizacije kapitala oziroma kapitalske strukture.
Vzvod izračuna stroška kapitala in nepopolnosti trga je mogoče izpeljati iz definicije
WACC181 (niţanje stroškov vseh vrst kapitala kot tudi optimizacijo kapitalske strukture).182
Nakup lastnih delnic nima neposrednega vpliva na niţanje stroškov posameznih vrst kapitala,
zato definicije ne bom izpeljevala.

Odkup lastnih delnic se uporablja kot vzvod optimizacije kapitalske strukture. Optimizacija
kapitalske strukture183 poteka z večanjem deleţa dolţniškega kapitala in uporabo t. i. davčnega
ščita pred obrestmi od izposojenega kapitala, ki za delničarja predstavljajo davčno olajšavo z
razliko od izplačila dividende. Izkoriščanje davčnega ščita vzporedno vpliva na naraščanje
celotne vrednosti druţbe preko izrabe »poceni« tujega kapitala, na mesto »dragega« lastnega
kapitala in z večanjem njegove donosnosti – t. i. leveraging (vzvod). Vpliv vzvoda na donos
lastnega kapitala se povečuje v obdobju »nizkih obresti«, ko se za nakup lastnih delnic uporabi
poceni tuji kapital, ob čemer s tem bolj narašča donos na delnico, vendar samo dokler se deleţ
delnic proporcionalno zniţuje močneje kot skupno premoţenje druţbe. Soodvisnost med
donosnostjo lastnega in tujega kapitala je pogoj optimalne stopnje zadolţenosti, ki ni razlog
178
179

180
181

182

183

COPELAND, T./KOLLER, T./MURRIN, J. (1996), str. 71.
T. i. vrednostni aditiv je tveganost lastnega kapitala kot preostanek tveganja aktive in tveganja, ki ga nosi
najem kapitala; HAMPEL, V. (1994), str. 29.
WÖHE, G. (1996), str. 888.
WACC – Weighted average cost of capital - uravnoteţen povprečni strošek kapitala je stopnja/donos, ki ga
investitorji pričakujejo/zahtevajo za vsa sredstva v podjetju.
COPELAND, T./KOLLER, T./MURRIN, J. (1996) definira pet vrst kapitala: tuj kapital, financiranje na
osnovi hibridov, manjšinsko lastništvo, prednostne delnice in navadne delnice, str. 235.
Optimalna finančna struktura upošteva zakonske zahteve (osnovni kapital, rezerve) in je tista, ki najbolj
zvišuje vrednost podjetja, in hkrati zagotavlja plačilno sposobnost.
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optimizacije strukture kapitala, temveč odraz potrebe po dodatnem zunanjem kapitalu zaradi
financiranja bodočih investicij.
Kot utemeljuje LIE (2002), so druţbe, ki odkupujejo lastne delnice, v primerjavi z druţbami,
ki jih ne, manj zadolţene, kar ocenjuje kot praktičen motiv vzvoda pri odločitvi odkupa lastnih
delnic.184 KAHLE (2002) ugotavlja, da je povprečna dolgoročna kapitalska obveznost druţb, ki
odkupujejo lastne delnice, 13,7 %, kar je pod vrednostjo druţb, ki izplačujejo dividende (17,8
%), in naj bi bil pozitiven namig na pomen leveraginga kot motiva odkupa lastnih delnic.185
Nobeden pa v svojih študijah ne povezuje pomena leveraginga za pojasnilo realizacije
volumna odkupa.

2.4. Izboljšanje dobička na delnico
Za analitike in investicijske hiše je najpomembnejše merilo vrednotenja dobiček na delnico
(EPS), ki izkazuje opravljeno delo uprave oziroma bodoča opravila.186 Posebej pomemben je
dobiček na delnico kot bilančni kazalec, kljub znanim pomanjkljivostim187 - priljubljena
metoda izračunavanja vrednosti podjetja je t. i. multiplikator (P/E Multiple). Pri tej metodi se
določa vrednost podjetja na osnovi razmerja tečaja in dobička (P/E), t. i. Peer-Multiple kot
tudi (pričakovani) dobiček na delnico188 konkretne druţbe. Povečevanje bilančnega EPS
predstavlja vzvod povečevanja vrednosti podjetja. Microsoft je avgusta 2000 na osnovi
pritiska lastnih analitikov objavil odkup lastnih delnic, da bi kompenziral razvrednotenje EPS,
ki ga je povzročil opcijski program za delavce.189 Odkup lastnih delnic iz lastnih sredstev
povečuje EPS, dokler je dosedanji donos sredstev, namenjenih nakupu lastnih delnic, pod
povprečjem donosa kapitala druţbe. Zato je nakup iz Free-Cash Flowa oziroma
neproduktivnih sredstev še posebej primeren. Naraščanje EPS in posledično tečaja delnice ni
»finančna alkemija«190, temveč je razlog potrebno iskati v FCF teoriji. Pri financiranju
odkupa s krediti EPS narašča, vse dokler so obresti kredita pod povprečnim donosom
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LIE, E. (2002), str. 346.
KAHLE, K. M. (2002), str. 246.
Ibidem, str. 240, »/…/ the common view among practitioners is that reported earnings do not matter, even
above and beyond Cash-Flow.«
Pomanjkljivost je pomanjkanje cash-flow naravnanosti oziroma trenutna bilančna vrednost (EPS), ki ne
upošteva rasti, napačno upošteva (specifika panoge) strošek kapitala.
COPELAND, T./KOLLER, T./MURRIN, J. (2002), str. 97.
The Wall street Jurnal, dne 8. avgusta 2000, str. B6; KAHLE, K. (2002), str. 240.
GRULLON, G./IKENBERRY, D. (2000), str. 35.

54

investiranega kapitala. Moţnost rasti tečaja - rast EPS, iz finančnotehničnega vidika izhaja iz
optimizacije strukture kapitala, saj EPS običajno naraste kot rezultat boljšega vzvoda in ne
zaradi naraščanja tečaja delnice.
Rast dobička na delnico v povezavi z odkupom lastnih delnic je izraz pomena vrednosti
signalnosti, plačila premije in na stroških kapitala bazirane optimizacije kapitalske strukture.
Kljub temu ameriška finančna literatura daje velik pomen odkupu lastnih delnic za rast EPS:
»The appel behind a share repurchase is fairly straightforward. A company buys a portion of
its shares outstanding which gives a boost to its earnings per share figures.«191 Za slovenski
finančni prostor bi teţko zaključila, da je odkup lastnih delnic motiv za rast EPS, saj iz objav
odkupa to ne izhaja. Z internacionalizacijo kapitalskih trgov in uvajanjem mednarodnih
računovodskih standardov pa pomen EPS192 nedvomno raste.

2.5. Izvajanje opcijskega načrta
Pomen odkupa lastnih delnic za izvajanje opcijskih načrtov v zadnjem času močno narašča,
predvsem v »novi ekonomiji«, kjer se je kot del generalnega trenda uveljavila metoda
Shareholder-Value (glej poglavje 2.4 na strani 52), in je sistem nagrajevanja vodstvenih
struktur vrednostno orientiran - poteka nagrajevanje z opcijskimi delnicami druţbe. Opcijski
načrt je mogoče realizirati, kadar druţba razpolaga z zadostno količino lastnih delnic oziroma
jih odkupi na trgu. Kot alternativa pridobitvi lastnih delnic obstaja moţnost povečanja
osnovnega kapitala. Ameriške raziskave močan porast odkupa lastnih delnic v devetdesetih
letih povezujejo z naraščanjem pomena opcijskih načrtov (FENN/LIANG (2001):»/…/ our
results suggest that the growth in stock options may help to explain the rais in
repurchases…«193
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The Wall street Jurnal, dne 6. marca 2000.
Z izračunom EPS ţelimo ugotoviti, koliko dobička na delnico ostane za navadne delničarje. Zato moramo
od dobička odšteti prednostne dividende, ki jih lastniki navadnih delnic ne prejmejo. Prednostne dividende
namreč zmanjšajo dobiček, ki je na razpolgo za navadne delničarje. Lastne delnice druţbe ne sodelujejo pri
delitvi dobička, prav tako tudi ne pri delitvi premoţenja v morebitnem stečaju. Od števila delnic jih je tako
treba odšteti ( Ljubjanska borza d.d.).
FEEN, G./LIANG, N. (2001), str. 45, enako tudi KAHLE, K. M. (2002), str. 260: »My results support the
notion that changes in compensation policy have caused changes in payout policy.«
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Slovenija je s spremembo Druge direktive 77/91/EGS dodala moţnost uresničitve delniških
opcij v osmi alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1B, vendar iz zbranih sklepov skupščin
ne izhaja, da bi do sedaj katera druţba to izkoristila.

2.6. Alternativa izplačilu devidend
Nakup lastnih delnic se financira iz sredstev, ki se uporabljajo za izplačila delničarjem.
Dividenda se izplača vsem delničarjem v sorazmerju z njihovimi deleţi v osnovnem kapitalu
in v odvisnosti od ustvarjenega dobička, kar za nakup lastnih delnic ne velja. Nadaljnja
razlika med dividendami in nakupom lastnih delnic je v načinu zmanjšanja kapitala druţbe.
Ob nakupu lastnih delnic druţba postane njihov lastnik (zmanjšanje kapitala je začasno,
dokler delnic ponovno ne odsvoji), medtem ko pomeni izplačilo dividend trajno zmanjšanje
kapitala druţbe.194 V ameriškem finančnem prostoru je opazno nazadovanje izplačila
dividend ob hkratnem povečanju količine odkupa lastnih delnic. Ekonomska koristnost
substituta pridobivanja lastnih delnic namesto izplačila dividend v bistvu izhaja iz dodatne
fleksibilnosti izplačila - davčne olajšave za delničarja195 in ugodnosti opcijskega načrta za
upravo.

a) Fleksibilnost
Nakup lastnih delnic preko borze, za razliko od izplačila dividend, daje moţnost hitre
uskladitve količine nakupa lastnih delnic navzgor ali navzdol, odvisno od poslovnega uspeha.
V kolikor po pridobitvi lastnih delnic ne sledi tudi umik, je mogoče te delnice kasneje
ponovno razdeliti ob upoštevanju pravic delničarjev. Z vidika vlagatelja pri odkupu lastnih
delnic nadalje obstaja moţnost odločitve o sodelovanju, česar pri izplačilu dividend ni, saj je
avtomatično implicirana udeleţba (odstotek od dobička).
b) Davčna olajšava
Je odvisna od davčnega sistema obdavčitev druţb. S spremembo davčnega sistema v Nemčiji
(StSenkG 2001) se nakup lastnih delnic - neodvisno od njegove uporabe, izplača samo tistim
delničarjem, ki jim ni potrebno obdavčiti kapitalskih dobičkov, in katerih davek na dohodek
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MASTNJAK, S. (2009), str. 7.
V nadaljevanju pojasnilo norme slovenske davčne zakonodaje glede nakupa lastnih delnic.
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hkrati presega zadrţani čisti dobiček podjetja.196 Delničarjem, ki morajo svoje kapitalske
dobičke (ob prodaji delnic druţbi realizirana razlika med prodajno in nakupno ceno)
obdavčiti, se nakup lastnih delnic z davčnega vidika ne izplača. 197 Dokler je špekulacijski rok
daljši od enega leta, dobički (tečajne razlike), ustvarjeni na osnovi javne ponudbe, niso
podvrţeni obdavčitvi. Nakup preko borze se izvede v določenem trenutku, v katerem
delničarji, ki ne sodelujejo pri odkupu, ne ustvarjajo dobička, zato tudi tukaj ne nastopi
dejansko stanje obdavčitve. Nova slovenska davčna zakonodaja dividende izloča iz osebne
obdavčitve in je enkratna kot kapitalski dobiček ne glede na davek na dohodek delničarja.
c) Opcijski načrt za upravo
Gre za v zadnjem času vedno popularnejši instrument nagrajevanja uprav, ki naj bi vseboval
tudi zaščito dividend. V kolikor zaradi izplačila dividend tečaj delnice pada, izgubljajo na
vrednosti tudi opcijske delnice. Z vidika uprav je ugodnejši vloţek v nakup lastnih delnic, s
čimer se izognejo izgubi vrednosti premoţenja kot izplačila dividend, kakor ugotavlja
KAHLE (2002): »Executive Options create an incentive not to pay dividends since payments
of dividends reduce the value of both exercisable and non-exercible option held by
management.«198 Ob tem uspeva nakupu lastnih delnic, zaradi z njimi pogosto povezanimi
pozitivnimi učinki, doseči privlačnost, ki presega vlogo nadomestila. Mejo nadomestljivosti
predstavljajo zahteve udeleţencev kapitalskega trga po trajnem izplačilu dividend. Izbiro med
odkupom lastnih delnic nasproti izplačilu dividend je zaradi zahteve po stabilnosti izplačila
potrebno opustiti, kot ugotavlja KAHLE (2002): »/.../ if the excess cash is transitory, a
repurchase is preferrable since there is no further commitment involved.«199
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ROGALL, M. (2000), str. 371 in 373; v POCHOP, S. (2004), str. 11.
Ibidem.
KAHLE, K.M, (2002), str. 238.
Ibidem.
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3. Instrument M&A in instrument aktivne strukture delničarjev
3.1. Lastne delnice kot zaščita
Udeleţba v prevzemih se običajno financira iz denarnih sredstev (cash) in/ali delnic
(shares).200 Delnice je mogoče zagotoviti s pomočjo povečanja osnovnega kapitala ali
programa odkupa lastnih delnic. Tako plačilo v denarju, kot delnicah imata svoje prednosti in
slabosti. V primeru, da v delničarski strukturi prevzemne druţbe dominirajo posamezni
delničarji s pomembnimi deleţi in so na voljo prosta finančna sredstva (Free Cash Flow),
pomeni plačilo v denarju varovalo pred razvodenitvijo njihovega deleţa (optimizacija
kapitalske strukture). Odkup lastnih delnic lahko predstavlja oboje, tako optimizacijo
kapitalske strukture kot tudi razdelitev preostanka prostih sredstev med delničarje. Zakonska
omejitev nakupa lastnih delnic do 10 % osnovnega kapitala je idejo popolnega financiranja
prevzema iz lastnih delnic omejila le na strateško dopolnilo.
Nakup lastnih delnic lahko pri druţbah, ki razpolagajo z visokim stanjem likvidnih sredstev,
zmanjša potencialno atraktivnost prevzema. HELMIS (2001) opozarja na tri obrambne
mehanizme: (i) učinek na kapitalsko strukturo, (ii) učinek na strukturo delničarjev in (iii)
učinek na trg. Obrambni učinek povečuje zmanjšanje likvidnih sredstev z nakupom lastnih
delnic, posebej pri finaciranju s posojili proti zastavi premoţenja (glej LIE (2002), str. 611: » /
…/risky dept is the most effective takeover deterrent.«). V kolikor je mogoče pridobljene lastne
delnice »spraviti« pri naklonjenem strateškem partnerju, se obrambnost še poveča. V
prevzemu investitor za delnice ponuja znatno višjo premijo kot običajno, kar povečuje tečaj
delnice in lahko spravi v nevarnost premoţenje druţbe, v kolikor se preveč posega v rezerve
(zato omejitve rezerv za nakup lastnih delnic - drugi odstavek 247. člena ZGD-1), s čimer bi
ravnali v nasprotju z interesi delničarjev. Moţna dodatna oblika jamstva je program razdelitve
pridobljenih lastnih delnic med zaposlene. Toda najboljša oblika varovalke je visoka trţna
kapitalizacija, kar je bilo v tej nalogi ţe omenjeno. Glede na splošno mnenje v Nemčiji201
predstavlja nakup lastnih delnic prej preventivo kot obliko same obrambe v procesu
sovraţnega prevzema. RUDOLPH (2000) poudarja, da praksa dosedaj še ni našla učinkovitega
načina, ki bi preprečil prevzem: »/…/ bislang noch nicht gefunden wurde.«202 Ameriške študije
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GERKE, W./FLEISCHER, J./LANGER, M. (2001), str. 281 (pregled drugih metod financiranja, ki se
redkeje uporabljajo, in jih ne bom omenjala (npr. Mixed offer, Cash underwriten share offer …).
PELLENS, B./SCHREMPER, R. (2000), str. 149; HELMIS, S. (2001), str. 8; GERKE, W./
FLEISCHER.J./LANGER,M (2001), str. 281.
RUDOLPH, B. (2000), str. 132.
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celo kaţejo na negativen učinek defenzivnega motiva nakupa lastnih delnic.203 Praktična
pomembnost sovraţnega prevzema v Sloveniji v primerjavi z ZDA in Nemčijo je omejena, saj
sta poznana zgolj dva poskusa sovraţnega prevzema v slovenskem finančnem prostoru.

3.2. Instrument aktivne strukture delničarjev
Veliko število majhnih delničarjev pomeni za druţbe velike stroške, še posebej to velja za
strošek tiskanja velikega števila informacij, ki se nanašajo na poročila druţbe in informacije
za skupščine.204 Nakup lastnih delnic preko borze je idealna oblika zmanjševanja števila
»slamnatih« (free float) delničarjev, saj gre za javno ponudbo in enakopravno obravnavo vseh
delničarjev. Z vidika enakopravne obravnave je vprašljivo izločanje »oponentnih« oziroma
ciljno odkupovanje lastnih delnic od »nezaželenih« delničarjev. Praktični učinek takšnega
odkupa je v omejevanju škode zaradi »nasprotovanja« večjih skupin delničarjev strategijam
razvoja druţbe. V primerih »/…/ preprečitve hude neposredne škode ...«, omogoča prva
alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1 nakup lastnih delnic do višine 10 % osnovnega
kapitala brez predhodnega soglasja skupščine.205
Z zmanjševanjem oblik delnic, predvsem s preoblikovanjem prednostnih v navadne delnice,
preoblikujemo lastniško strukturo delničarjev. Kot poudarja DOERING (2001), izhaja na
nemškem finančnem trgu bojazen pred izgubo samostojnosti v vrstah druţinskih podjetij (npr.
SAP, Henkel, Wella, MAN, RWE)206 iz nevarnosti sovraţnih prevzemov na osnovi
postopnega, mehkega prehoda na »Shareholder-Value« preko kodeksa upravljanja druţbene
odgovornosti (Corporate Governance) in velikokrat s strani predstavnikov velikih delničarjev
zahtevanega načela »one shere one vote«. Znani so primeri,207 ko je nakup lastnih delnic
usmerjen izrecno v prednostne delnice brez glasovalnih pravic v vrednosti do 5 % osnovnega
kapitala druţbe.
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DEANGELO, H. (1988), str.102; LIE, E.(2002), str. 632.
Pred skupščino prejmejo gradivo v pisni obliki.
Eden rekih primerov uporabe tega člena je odkup lastnih delnic Thyssen-Krupp AG od velikega delničarja drţave Iran v maju 2003, s čimer se je lastništvo islamske drţave Iran omejilo pod 5 % in tako preprečilo,
da bi bila druţba v prihodnosti izključena iz vladnih naročil ZDA. Iran je kot 20-odstotni delničar zahteval
trikratno ceno delnice glede na ceno, ki jo je plačal sam. Več o tem v BIALDIKA, K. (2003), str. 1.
Veliko število občinskih delničarjev.
MAN AG, 18.12. 2000 in RWE AG.
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II. Riziki pri pridobivanju lastnih delnic
1. Splošno
O vprašanju motivov nakupa lastnih delnic najdemo v strokovni literaturi vedno argumente in
empirične raziskave o nakupu lastnih delnic; o rizikih in negativnih vplivih za delničarje,
upnike, poslovanje druţbe in borzo, ki tak nakup spremljajo, pa ţal velikokrat iščemo zaman.
Vendar ţe iz motivov nakupa lastnih delnic jasno izhaja, da so vključeni vsi teoretični
instrumenti gospodarskega prava, kar posledično vključuje vse moţnosti zlorab. Nekatere so
bile ţe omenjene, štirje vidiki pa bodo natančneje pojasnjeni v nadaljevanju. Glavna rizika pri
nakupu lastnih delnic sta rizik prezadolţenosti druţbe in neustrezno razmerje med lastnim in
dolţniškim kapitalom. Zaradi pogostih kritik finančne javnosti ob nakupu lastnih delnic, »/.../
o nesposobnosti uprav, da bi razpoložljiva sredstva uporabili boljše«,208 je ogroţeno zaupanje
v uprave podjetij in posledično obstaja nezaupanje do vseh poslovnih odločitev podjetja.
Zaradi nakupa lastnih delnic se lahko poslabša boniteta druţbe in se s tem v prihodnosti
povišajo stroški financiranja. Nakup lastnih delnic zmanjšuje število delnic v obtoku, kar bi
lahko vplivalo na izločitev te delnice iz borznega indeksa. Kratkoročno sicer nakup sproţi
višji tečaj, toda če druţba lastne delnice ne umakne, se učinek hitro razblini in so bila
porabljena sredstva zaman.

208

GRIM, H. (2002), www.manager-magazin.de
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2. Vpliv na poslovanje družbe
2.1.Razmerja med Leverage-Efekt, stopnjo zadolženosti, nakupom lastnih delnic
in »shareholder value«
Naloga uprave druţb je večno odločanje, kako najboljše in najučinkoviteje uporabiti kapital
skozi proces poslovanja med investiranjem v druţbo in izplačilom lastnikom. »Any
repurchase can be a good repurchase, provided it doesn`t jeopardise the fiirm`s abillity to
found promising investment opportunities that might arise in the future.«209 Vendar uprave
podjetij zelo redko razmišjajo na ta način. Cilj uprav je povečevanje lastnega kapitala,
»shareholder value«, torej doseganje dobička za delničarje.
Shareholder Value = vrednost podjetja (glej poglavje 2.4, str. 52) − tuja finančna sredstva.
Poraba večine rezervnih sredstev za nakup lastnih delnic ogroţa nadaljnji razvoj in rast
podjetja in ima posledično na dolgi rok negativen učinek na tečaj, v kolikor ne sledita umik
delnic ali kasnejša odsvojitev preko borze. Posebej kritična je odločitev o nakupu lastnih
delnic v t. i. hitro rastočih druţbah,210 kjer prehod na borzo pojasnjujejo s poslovnim modelom,
ki zahteva velike količine dodatnih finančnih sredstev v prvem letu poslovanja (Equity
Story).211
Nemalokrat so programi odkupa lastnih delnic predstavljeni z namenom »zavajanja«
investitorjev. Raziskave, usmerjene v druţbe, ki agresivno razvijajo orodja - sredstvo za
manipulacijo zasluţka - dokazujejo, da na dolgi rok trpijo zaradi šibkega obratovalnega
učinka.212 Iz študije LILJEBLOM/PASTERNACK (2002) o razmerju med pričakovano rastjo
podjetja in višino denarnega toka izhaja, da trg kapitala ocenjuje ozadje nakupa lastnih delnic
kot okvirni pogoj politike financiranja/investicij. V času objave nakupa lastnih delnic je
mogoče zaznati trenutno povečanje količine delnic, kar dejansko omogoča izvedbo oslabljenih
investicij. Toda stalen preseţek kapitalskega donosa se v vedno večji meri zrcali na vedno
novih ovirah bodočega programa investicij. Na kratek rok nakup spodbudi ceno delnic, kar je
za bodoče delničarje negativni učinek signalnosti (več v pogljavju D. I. 2.1, stran 48).
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GRULLON, G./IKENBERRY, D. (2000), str. 39.
HOWDLE, M. (2001), »/.../ bei Wachtumsunternehmen ein Aktienruckkauf eine unnatürliche sache ist …«
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VIGELIUS, C. (2000), str. 227.
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MAUBOUSSIN, M. (2006), str. 9.
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Pridobivanje lastnih delnic ima centralni pomen za spremembo kapitalske strukture druţbe. To
je še posebej razvidno iz večanja razmerja med krediti in premoţenjem druţbe v primeru slabe
kapitalske moči druţbe. MAUBOUSSIN (2006)213,214 optimalno kapitalsko strukturo definira
kot stabilno razmerje med prednostmi davčnega ščita in rizikom finančne izčpanosti. Iz
kapitalske strukture je mogoče ugotoviti, ali druţba izplačuje stroške obresti iz prihodkov od
poslovanja ali iz prihodkov iz premoţenja.215

Optimalna kapitalska struktura

Tržna vrednost

Slika 7:
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Vir: Richard A.Brealey, Stewart C. Myers 211

Visoka izplačila za stroške obresti pomenijo, da druţba nima dovolj neomejenih sredstev za
investiranje v projekte, ki takoj ne vračajo vloţka. V proces alokacije kapitala je vedno vgrajen
tudi kredit, kar uprave sili v to, da se morajo vsakokrat podrediti trţni presoji, če ţelijo
povečati kapital za investiranje. Zato ni presenetljivo, da soglašajo s povečevanjem tujega
kapitala na osnovi finančnih manevrov povečevanja vrednosti delnic.216 V določeni točki rizik
finančne izčrpanosti preseţe prednosti kreditov, saj lahko povzroči nezmoţnost izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti tudi za tiste druţbe, ki imajo stabilen denarni tok. Absolutne višine
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MAUBOUSSIN, M. (2006), str. 9-10.
Ibidem, str. 12; BREALEY, R./MYERS, S. (2000), str. 500-510.
MAUBOUSSIN, M. (2006), str. 12.
GRULLON, G. (2004), str. 651-680.
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zadolţenosti sicer ni mogoče predpisati, saj se razlikuje zaradi kapitalske intenzivnosti med
panogami. Danes še sprejemljiva statistična stopnja zadolţenosti je ≤ 2.217
Statistična stopnja zadolţenosti = tuj kapital /lastni kapital
Dinamična stopnja zadolţenosti je sprejemljiva do višine 3,5, vendar je potrebno upoštevati
primerjavo med panogami in število let, potrebnih za zniţevanje dejanske zadolţenosti.
Dinamična stopnja zadolţenosti = dejanska zadolţenost/denarni tok
Dejanska zadolţenost = obveznosti – obratna sredstva
S povečevanjem stopnje zadolţenosti se povečujeta deleţ tujega kapitala v razmerju do
lastnih sredstev in pozitiven učinek »vzvoda« ob predpostavki, da so obresti za tuja sredstva
manjša kot donosnost kapitala. Dobiček lastnega kapitala narašča, povprečni stroški kapitala
padajo, vrednost podjetja se povečuje. Ob naraščanju tečaja se povečuje tudi vrednost za
delničarje.
dlk = donosnost lastnega kapitala
dck = donosnost celotnega kapitala
o = obresti
Tk = tuj kapital
Lk = lastni kapital

dlk = d ck + (d ck – o) x Tk/Lk

Slika 8:
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Spremenjena kapitalska struktura povzroča novo odvisnost in učinek vzvoda je lahko tudi
negativen, če so obresti tujega kapitala višje od donosnosti celotnega kapitala, kar vpliva na
zmanjšanje dobička lastnega kapitala. Obresti za tuj kapital je potrebno v primerjavi s
celotnim obrestovanjem (v obliki dividend ali deleţa dobička) plačati iz lastnega kapitala. V
kolikor nastane izguba, lahko povzroči zmanjšanje lastnega kapitala.218

Slika 9: Vpliv nakupa lastnih delnic na ostale kazalnike
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Kot je pojasnjeno v poglavju D. I. 2.2, stran 50, slovenska in tudi nemška zakonodaja
postavljata omejitve, iz katerih sredstev in do katere višine je mogoče kupovati lastne delnice.
Ta omejitev preprečuje, da bi bilo v primeru neuspešnega poslovanja ogroţeno podjetje.

2.2. Zmanjšana verodostojnost uprav
Uprave druţb, ki rastejo (hitro rastoča, mlada podjetja) so pogosto deleţne močne kritike
finančne javnosti ob najavi odkupa lastnih delnic. Člani nemškega nacionalnega finančnega
prostora ugotavljajo: »/.../ eigetlich für ein Unternehmen ein Armutszeugnis ist, wenn es aus
lauter Not nicht weiß, wohin mit seinem geld.«219 Finančni tisk pa odkup lastnih delnic v
218
219

BEYER, H.T. (2001), str. 243.
PERTLWIESER, M. (2005), str. 168; SCHÜRMANN, C. (2000), str. 271.
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rastočih druţbah komentira z: »/.../ letztlich als Unfähigkeit des Managements, das zur
Verfügung gestellte kapital sinnvoll einsetzen.«220 Čeprav gre za pavšalne ocene, je jasno, da
je nevarnost zmanjšanja kredibilnosti uprav velika. Še posebej to velja za druţbe, ki so močno
povezane s prepoznavnostjo predsednika druţbe, kar lahko negativno vpliva na nadaljnjo rast
celotnega podjetja. Sposobnost izpeljave zastavljene strategije je v takšnih primerih
obremenjena s tečajem delnice. Padajoči tečaj oteţuje bodoče pridobivanje lastnega kapitala
in ogroţa investicijske projekte v prihodnosti. Razen te neposredne gospodarsko-finančne
implikakcije, lahko očrnitev dobrega imena uprav povzroča probleme tudi pri iskanju
kvalitetnih kadrov in izgradnji sodelovanja med druţbami. V zrelih ekomomijah teţko
govorimo o takšnih učinkih, kljub temu javna kritika lahko zmanjša učinkovitost uprav kot
rezultat špekulacij o zamenjavi vodstva podjetja.221

2.3. Poslabšanje bonitete podjetja
Izdajo dolţniških papirjev, ki jih je mogoče prodajati, in tveganje stabilnosti obrestovanja
vrednostnih papirjev redno ocenjujejo agencije, kot so Standard&Poors ali Moody`s. Metoda
izračunavanja raitinga (bonitete) oziroma njegova aktualizacija pri Moody's temelji na
ocenitvi treh stebrov: ocene poslovnega tveganja, ocene finančnega tveganja in presoje
vodstva podjetja.222 Padec raitinga vpliva na padec tečajev vrednostnih papirjev, ki trgujejo
na sekundarnem trgu. Kavzalno zaradi slabšega ratinga in kompenzacije višje ocenjenega
tveganja rastejo zahteve upnikov po dobičku. Zniţanje izdajateljevega raitinga povzroča
naraščanje stroškov obresti izdaje bodočih vrednostnih papirjev, kot tudi višji strošek najema
tujega kapitala ali celo dodatno zavarovanje ţe prejetega kredita. Nakup lastnih delnic lahko v
odvisnosti zasledovanih ciljev pripelje do neločljivo povezanega tveganja spremembe
likvidnosti denarnega toka oziroma indikatorja stopnje zadolţenosti. Škoda ob zmanjšanju
zaupanja v uprave podjetij ima za posledico novo ocenjevanje posameznih stebrov pri
določanju bonitete druţbe.
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SUCKE in STOCKER, F. (2001), str. 9.
Primer omajanega ugleda je MPL - predsedujoči Termühlen. Finančni tisk je njegovo upravljanje ob koncu
mandata ostro kritiziral, in ko je objavil svoj odstop, se je borza odzvala s 6-odstotnim dvigom tečaja O.V.
(2003).
www.moodys.de.
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a) Poslovno tveganje
Odkup lastnih delnic, katerega pozitiven signal se nanaša na prihodnost, glede na
spremljanje višine in tveganost denarnega toka, vsebuje tudi bodoče zmanjšanje
poslovnega tveganja.223 Hkrati lahko zmanjšanje denarnih sredstev za nakup lastnih delnic
ogrozi bodoče investicijske projekte oziroma spreminja strukturo dobička - tveganje, s
čimer se poslovno tveganje povečuje.224 Neto sprememba poslovnega tveganja (Business
Risk) se določa odvisno od druţbe oziroma glede na pogoje odkupa lastnih delnic.
b) Finančno tveganje
Povečevanje stopnje zadolţenosti zaradi finaciranja odkupa lastnih delnic in izvotlitev
jamstvene funkcije lastnega kapitala lahko občutno povečata tveganje bodočih plačil
upnikom, čeprav so sredstva za nakup lastnih delnic zakonsko omejena na rezerve,
namenjene zgolj lastnim delnicam.225 Nakup lastnih delnic lahko vpliva na spremembo
bonitetne ocene (v okviru t. i. investicijske stopnje) in delno povečuje finančno tveganje,
kar ima za posledico višji strošek najema tujega kapitala.

c) Presoja vodstva podjetja
V bistvu lahko nakup lastnih delnic povzroči potrebo po preverbi bonitete zaradi
delovanja uprav iz dveh razlogov: (i) nakup lastnih delnic predstavlja temelj doslednega
doseganja »shareholder value«, z obrazloţitvijo usmerjenosti v poslovanje (optimizacija
kapitalske strukture, izplačilo prostih denarnih sredstev) in (ii) povzročitve slabega glasu
o poslovodstvu, kot je omenjeno v poglavju D. II. 2.2, stran 62.

Glede na ameriške študije226 ima nakup lastnih delnic dominanten vpliv na povečano
finančno tveganje oziroma povečano poslovno tveganje. Zaradi plačila lastnih delnic odtekajo
denarna sredstva, s katerimi bi lahko poravnavali obveznosti, kar slabi kapitalsko osnovo in
vpliva na slabšanje bonitete podjetja. Analize odkupa lastnih delnic na raiting druţb v ZDA,
ki jih je opravil LIE (2002) v obdobju prvih treh mesecev po odkupu lastnih delnic, beleţijo
padec pri 15 od 74 podjetij (20,3 %), v preostalih 59 druţbah pa raiting ostaja nespremenjen.
LIE (2002) hipotetično ugotavlja, da objava nakupa lastnih delnic negativno vpliva na rating
223
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Glej poglavje D. I. 2.1, str. 49.
Glej poglavje D. I. 3.2, str. 57.
SCHREMPER, R. (2001), str. 20.
LIE, E. (2002), str. 619.
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druţb.227 Rezultat primerljive raziskave nemškega kapitalskega trga daje skoraj enake
rezultate. V petih druţbah od sedemnajstih (17), ki so odkupile lastne delnice, so v obdobju
treh mesecev pred objavo zabeleţili zmanjšanje raitinga, pri ostalih 12 druţbah je raiting ostal
nespremenjen.228 Glede na vse večji pomen raitingov (npr. Basel II) je lahko alternativa ocene
bonitete izpeljana na osnovi tendenc gibanja tečaja. Padajoči tečaj oziroma naraščanje
obrestovanja lahko razumemo kot naraščajoče zahteve vlagateljev po dobičku oziroma
naraščanje bonitetnega tveganja.

3. Vpliv na trg kapitala
3.1. Nevarnost izločitve delnice iz borznega indeksa
Ob sprejemu druţbe v borzni indeks se pozitiven odziv prenaša na tečaj delnice in pomembno
vpliva na dobiček druţbe, izključitev pa posledično na dobiček vpliva negativno.229 Občasni
učinek borznega indeksa je mogoče pojasniti s t. i. Price-Pressure-Hypothese (PPH),230 stalni
učinek pa s pomočjo t. i. Imperfect-Substitute-Hypothese (ISH)231 oziroma na osnovi
poznavanja sprememb, na podlagi katerih lahko ocenimo poslovne priloţnosti druţbe.
Nadaljnje pojasnilo je lahko spremenjen interes finančne javnosti, ki odločilno določa
količino in kvaliteto razpoloţljivih informacij in na tej osnovi s strani vlagateljev pogojuje
zahtevano premijo tveganja oziroma višino dobička.232 Kako pomembna je vključenost druţb
v borzni indeks, je v letu 2001 v nemškem finančnem prostoru posredoval DAI,233 kjer je kar
97 % vseh druţb, vključenih v borzni indeks, ocenilo vključitev kot pomembno oziroma zelo
pomembno. Kriterij izbora vključitve tvorijo količinski in kakovostni vidiki izbora.
Količinski so: trţna kapitalizacija druţbe, borzni prihodek ali pomen panoge. 234 Kvalitativni
pa npr. predpis o objavah - objava trimesečnih poročil. Nakup lastnih delnic vpliva na
količinske kriterije (trţna kapitalizacija in borzni prihodki), zato kratkoročno povečuje
povpraševanje in začasno vpliva na doseganje pozitivnih prihodkovnih učinkov. Sam nakup
lastnih delnic lahko na trţno kapitalizacijo učinkuje pozitivno ali negativno. Negativni učinki
227
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na trţno kapitalizacijo nastopijo, kadar dolgotrajna rast tečaja izhaja iz relativnega zmanjšanja
količine odkupa neplačanih delnic, ki jih ni mogoče obračunati. Sprememba izračuna trţne
kapitalizacije sredi leta 2002 na »Free Float«235 (STOXX, MSCI, DAX, MDAX)236 je
nevarnost negativnega učinka indeksa še povečala - še posebej za druţbe z omejenim
številom neaktivnih delničarjev, na katere odpade učinek zmanjšanja volumna odkupa lastnih
delnic. Močnejše zmanjšanje števila delnic prehaja na trţno kapitalizacijo in je za pozitiven
učinek trţne kapitalizacije potreben posebno pozitiven učinek tečaja pri odkupu lastnih
delnic. Pri opazovanju učinka indeksa v času objave nakupa lastnih delnic, v katerem še ni
bilo izvedenega dejanskega prenosa delnic, še ni viden obstoj nasprotnega učinka proti učinku
števila kosov, zato je lahko v veliki večini doseţen pozitiven trţni učinek. V kolikor pa
objava odkupa lastnih delnic sovpada s časovnim okvirjem oblikovanja borznega indeksa
oziroma oblikovanja novega indeksa, lahko pride zaradi odkupa lastnih delnic do oblikovanja
višjega borznega prihodka. Izračunavanje potrebnega višanja tečaja glede na volumen v prosti
trţni kapitalizaciji presega fokus magistrske naloge, zato se bom temu odpovedala.

3.2. Negativna korelacija med presojo trga kapitala in količino odkupa lastnih
delnic
Cena delnice je jasen in najverodostojnejši signal trga o pričakovanih bodočih poslovnih
rezultatih druţbe. Kapitalski trg je prostor, kjer investitorji, ki potrebujejo kapital danes,
slednjega dobijo na osnovi prodaje prihodnjih denarnih tokov po sedanji vrednosti
investitorjem, ki so pripravljeni počakati na izplačilo svojega kapitala. Medij te plačilne
transakcije je denar. Ob tem je pomembno, da investitor pričakuje bodoči denarni tok, v
kolikor ga ne, lahko zbira tudi umetnine ali igra na igralne avtomate. Prepričanje, da trg
reagira kratkoročno, zavrača negativna korelacija med količino odkupa lastnih delnic in
učinkom delovanja v primerih:


Kadar učinek napovedi odkupa večje količine delnic zaradi tveganja izpade negativno
(večja kot je količina, večji je odstotek delnic, ki jih bo druţba umaknila), je odločitev
o nenakupu ustrezna reakciji zmanjšanja tečaja ob napovedi. Tečaj se pričakovano

235
236

Prosta trţna kapitalizacija.
STOXX – join venture med Deutche Borze in Down Jones. MSCI-index vrednostnih papirjev 23 drţav v
razvoju. DAX - nemški bozni indeks, sestavljen iz 30 glavnih druţb, kotirajočih na frankfurtski borzi.
MDAX - indeks 50 nemških druţb.
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srednjeročno poveča ob večji količini odkupa (15-20 %), vendar ne, ko količina
preseţe 20 %. Takrat govorimo o nastanku negativne povezanosti med srednjeročno
reakcijo tečaja in količino odkupa lastnih delnic.237


Kadar sledijo močne aktivnosti odkupa preko dejanskega potenciala vrednosti delnice
(premium to market), pomeni, da uprave verjamejo, da je vrednost delnice
podcenjena, kar povzroča znatno tveganje bodoče podkapitalizacije, zato srednjeročno
nastopi negativna reakcija tečaja in potemtakem dosledna negativna povezanost s
količino odkupa lastnih delnic.



Relativno visoka notranja lastninska struktura bolje uvršča ekonomski interes med
managerji in delničarji, saj so delničarji z večjimi pravicami običajno bolj nagnjeni k
investiranju v nove priloţnosti kot k povečevanju vrednosti druţbe.



Ko se pripravljajo večji programi odkupov, in managerji sporočajo, da sami ne bodo
prodali svojih lastnih delnic, povečujejo osebno tveganje, saj verjamejo v uspeh
podjetja. Takšna akcija trgu pošilja pozitiven signal.

V praksi je pomembnost korelacij mogoče vpeljati omejeno; laţje je testirati pozitivne učinke
povezanosti med količino odkupa in učinkom dolgoročno stabilnega delovanja trga.

3.3. Vplivanje na dobiček delnice
Med vsemi zlorabami, ki jih lahko poveţemo z odkupom lastnih delnic, je najbolj zahrbtna
manipulacija trţne cene. Povečan nakup, ki je odraz povečanega povpraševanja, vendar brez
hkratnega povečanja porabe, podre ravnovesje in učinek trţne cene. Warren Buffett vpliv na
vrednost delnice komentira:»Kadar družbe z izjemnimi poslovnimi rezultati in ugodnim
finančnim potencialom ocenjujejo, da se njihove delnice na finančnem trgu prodajajo
bistveno pod ceno, nobena alternativna akcija ne more bolj koristiti delničarjem kot odkup
lastnih delnic.«238 Ko vodstvo podjetja najavi odkup lastnih delnic, z namenom povečevanja
dobička na delnico in zmanjševanja slabitve prihodkov za vsako ceno, so njihove aktivnosti
običajno v direktnem nasprotju z navodili postopka odkupa lastnih delnic. Tudi kadar druţba
pridobljene delnice zadrţuje, namesto da bi jih odsvojila ali umaknila, vpliva na trţno ceno,
saj jih lahko kadarkoli vrne na trg v obliki večjih količin in s tem zniţa ceno. Več o trţni
237
238

CHAN, K./IKERNBERRY, D./LEE, I. (2005), str. 6.
BEKSHIRE HATHAWAY`S annual report (1984), lasten prevod.
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manipulaciji glej poglavje V. 2.3., stran 103. Dobiček na delnico je mogoče izračunati tudi z
alternativnimi računovodskimi metodami, saj EPS239 (glej opombo pod št. 192) neučinkovito
izraţa vrednosti, ker ne vsebuje stroška kapitala in ne upošteva investicijskih potreb druţbe.
Kljub temu uprave veliko truda posvečajo povečevanju prav EPS tudi na račun povečevanja
vrednosti. Zakaj? Preprosto verjamejo, da se investitorji mehansko in nekritično sklicujejo na
mnogokratnik tekočega dobička pri določanju vrednosti in ker so mnogi izravnalni načrti
delno povezani s ciljnim dobičkom. Običajno motivacija uprav za izračun EPS nima drugih
finančnih osnov. Ali program odkupa lastnih delnic povečuje ali zniţuje dobiček na delnico,
je odvisno od mnogokratnika funkcije cena / dobiček. Druţba ju v prihodkih od obresti po
odbitku davka ne upošteva, kot tudi ne v stroških po odbitku davka za nov kredit, ki je
namenjen financiranju odkupa lastnih delnic.

240

P = cena delnice na izbrani dan

EPS = dobiček na delnico v zadnjem letu

Kadar je mnogokratnik P/E obrnjen, govorimo o doprinosu dobička in če je večji od stopnje
obresti po odbitku davka, potem odkup lastnih delnic povečuje dobiček na delnico.241 Kadar
je doprinos dobička manjši kot stopnja obresti po odbitku davka, pomeni, da odkup lastnih
delnic zmanjšuje dobiček na delnico, toda razmerje med doprinosom dobička in stopnjo
obresti nam praktično ne pove ničesar o sami vrednosti delnice.
Poglejmo primere treh druţb (A, B, C), ki imajo enako stanje denarja - 100 enot, prihodke od
dejavnosti, stopnjo davka, število delnic in dobiček na delnico. Razlikujejo se samo v cenah
delnice (slika 10, stran 69). Če predpostavimo, da vsaka druţba porabi za nakup lastnih delnic
denarna sredstva (100 enot), potem A, B in C lahko kupijo deset, tri in dve delnici. Vidimo
lahko, da dobiček na delnico narašča pri druţbi A, pri druţbi B ostaja nespremenjen in pada
pri druţbi C. Ob tem ne smemo pozabiti, da je sprememba dobička na delnico povsem
neodvisna od razmerja med ceno in pričakovano vrednostjo. Cena delnice (tudi obveznice) je
dejansko darilo kapitalskega trga, gre za »darilo-informacijo« o tem, kako drugi investitorji z

239

240

241

(E = konsolidirani dobiček večinskega lastnika; Dp = izplačane prednostne dividende iz
dobička v tekočem letu; POVPR. ŠT. DELNIC = (št. delnic na začetku leta - lastne delnice + št. delnic na
koncu leta - lastne delnice)/2; Ljubljanska Borza, d.d.
S kazalnikom P/E merimo, koliko evrov so vlagatelji pripravljeni plačati za evro dobička druţbe. Z drugimi
besedami - za kolikokrat trţna cena delnice presega zadnji letni dobiček na delnico druţbe.
MAUBOUSSION, M. (2006), str. 10.
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denarjem ocenjujejo vrednost bodočih denarnih tokov druţbe. Odkup zaloge precenjenih
delnic lahko poveča dobiček na delnico, medtem ko zmanjšuje vrednost delničarjem, ki
ostajajo v druţbi. Odkup podcenjenih zalog delnic zmanjša dobiček na delnico in hkrati
poveča vrednost delnic dolgoročnim lastnikom. Rast ali slabitev dobička na delnico nista
odvisni od z ekonomsko pogojenim odkupom lastnih delnic, saj razmerje med P/E in stopnjo
obresti narekuje rast ali slabitev, medtem ko razmerje med ceno in pričakovano vrednostjo
določa ekonomska vrednost odkupa delnic.

Slika 10: Vpliv nakupa lastnih delnic na EPS

Primerjava družb pred nakupom lastnih delnic
Prihodki
Prihodki od obresti (100 pri 5 %)
Prihodek pred davkom
Davek (40 %)
Čisti prihodek
Število delnic
Dobiček na delnico
Cena delnice
P/E
E/P
Obrestna mera po davku

druţba A
95
5
100
40
60
60
1.00

druţba B
95
5
100
40
60
60
1.00

druţba C
95
5
100
40
60
60
1.00

10.00
10.00

33.33
33.33

50.00
50.00

10.00%
3.00%

3.00%
3.00%

2.00%
3.00%

druţba B
95
0
95
38
57
57
1.00

druţba C
95
0
95
38
57
58
0.98

Primerjava družb po nakupu lastnih delnic

Prihodki
Prihodki od obresti (100 pri 5 %)
Prihodek pred davkom
Davek (40 %)
Čisti prihodek
Število delnic
Dobiček na delnico

druţba A
95
0
95
38
57
50
1.14

Vir: Rappaport in Maubousin (2001)242

Odkup precenjenih delnic ali opustitev nakupa podcenjenih delnic zaradi pasivnega dobička
na delnico imata neugoden finančen vpliv na delničarja. Podobno kot mišljenju, da je odkup
delnic po visokem P/E slab, ali odkup pri nizkem P/E dober, nasprotujejo ekonomski razlogi.

242

RAPPAPORT, A. in MAUBOUSSIN, M. (2001), str. 179-180.
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4. Vpliv na delničarje
4.1. Zmanjšanje vrednosti delnic
Kadar uspešne druţbe generirajo več denarnega toka, kot ga smejo vrniti, se pojavi vprašanje
investiranja preseţka denarnih sredstev. Takšna druţba ţeli za vsako ceno ohranjati visoko
vrednost delnice, zato investira tudi v tvegane investicije, kar lahko vodi v neuspešne
prevzeme oziroma pospešeno in neharmonizirano diverzifikacijo dejavnosti, kar na koncu
izniči vrednost za delničarja. Preseţek denarnih sredstev sme druţba porabiti za poplačilo
dolga, s čimer prav tako izniči vrednost za delničarja, saj je kredit najcenejši kapital, cenejši
od lastnega premoţenja. Druţbe, ki imajo visok nivo denarnega toka, lahko v svoji kapitalski
strukturi ustrezno uravnavajo nivo kredita.243 Odplačilo dolga pomeni povečevanje stroška
kapitala, razen v primeru Deutche Bank,244 kjer Josef Ackermann odkup lastnih delnic vidi
predvsem kot »zanimivo alternativno naložbo«.245Odkup lastnih delnic je za delničarja
smiseln samo, kadar so delnice resnično podcenjene. V drugačnih okoliščinah je odkup v
najboljšem primeru neuporaben in v najslabšem primeru izniči vrednost imetniku.246 V
kolikor je druţba vrednotena po pošteni vrednosti, odkup lastnih delnic resnično poplača
zgolj prve lastnike, ki prodajajo, da bi podprli odkup. V primeru, da je druţba prevrednotena,
je odkup lastnih delnic za lastnika izguba denarja.247 Vedno, kadar se delnice pridobiva pod
ceno, se veča premoţenje druţbe na račun delničarjev, prodajalcev oziroma gre za premik
vrednosti od ene skupine delničarjev na račun drugih. Ob tem je potrebno poudariti, da
delničarji niso dolţni prodati svojih delnic - gre za svobodno odločitev vsakega delničarja.
Odkup lastnih delnic je pogosta oblika investiranja viška denarnih sredstev, vendar
računovodsko učinki nakupa niso vedno pozitivni. Velikokrat se zgodi, da managerji, ki so
zelo računovodsko usmerjeni, ne pristajajo na prodajo devizije, ki kvari poslovne rezultate,
niti po resnični vrednosti, saj bi prodaja pomenila zmanjšanje prihodka na delnico. 248 To še
posebej velja za druţbe, ki imajo program nagrajevanja vodstva tesno povezan s cilji EPS.

243
244
245

246
247
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Star pregovor pravi: »Bankirji posojajo denar ljudem, ki ga ne potrebujejo.«
GRIMM, H. (2002), str. 2; LANGE, K. (2002), str. 3.
»Der Rückkauf der Aktien wird durch den Verkauf der Industriebeteiligungen finanziert. Der (noch)
steuerfreie Rückzug aus den Engagements gehört ohnehin zum strategischen Konzept der Deutschen Bank.
Um die Kapital- und Bilanzstruktur zu verbessern, würden die vorhandenen Industriebeteiligungen
konsequent abgebaut: – deshalb wird das durch den Beteiligungsverkauf freigesetzte Kapital über den
Aktienrückkauf direkt an die Aktionäre zurückgegeben.«
SALLETA, C. (2007), www.fool.com
Primer: če je cena delnice 50 enot, druţba na trgu plača 60 enot, ustvari za lastnika za vsako odkupljeno
delnico izgubo v višini 10 enot.
MAUBOUSSION, M. (2006), str. 11.
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4.2.Stopnjevanje nadzora v podjetju in ožanje kroga delničarjev
Lastništvo delnic druţbe s strani članov uprav je zanimivo z vidika prodaje - ali spadajo v
skupino prodajalcev ali tistih, ki delnice drţijo. Vodstvo podjetja namreč kontrolira čas in
pogoje prodaje, ali bo prodajalo preko borze ali izvedlo tender z vabljenimi delničarji (kdo bo
prodajal in kdo še naprej ostal lastnik). V primeru povečevanja lastnih delnic s strani
poslovodstva oziroma dveh (ali več) delničarjev prihaja do problema prevzema kontrole
večinskih delničarjev nad odločitvami skupščine. Ob tem se nemalokrat dogaja, da večji
delničarji svoje lastništvo povečujejo do višine 90 %249 osnovnega kapitala, ko lahko tudi
uradno izvedejo izključitev manjšinjskih delničarjev oziroma delničarjev, ki ogroţajo upravo.
Manjšinski delničarji tako izgubijo članske in druge korporacijske pravice ter delnice. Četudi
zaradi lastnih delnic druţba ni upravičena do glasovalnih pravic, so moţne zlorabe. Ob umiku
lastnih delnic lahko manjšinska skupina delničarjev naenkrat postane večinska in vodi
skupščino.
Zakon izključitev dovoljuje pod določenimi pogoji:250 (i) glavni delničar je imetnik 90 %
osnovnega kapitala druţbe (384. člen ZGD-1), (ii) ni potrebe po posebni formalni zahtevi
glavnega delničarja do druţbe, (iii) višino denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
določi glavni delničar (prvi odstavek 385. člena ZGD1), (iv) sklep skupščine po načelu
navadne večine glasov (307. člen in 387. člen ZGD-1) in (v) vpis sklepa o prenosu delnic v
register (387. člen ZGD-1). Seveda delna koncentracija lastništva nosi pozitiven učinek s tega
vidika, da so zainteresirani delničarji boljši kot velika skupina neorganiziranih delničarjev, ki
zaradi omejenega lastništva niso aktivni na skupščinah (glej poglavje D. 2.3, stran 51). Hkrati
odkup lastnih delnic nesposobnim upravam omogoča, da še naprej ohranjajo kontrolo v
podjetju, kar je resna groţnja lastnikom.251 Odkup lastnih delnic lahko vodi do diskriminacije
med delničarji, če se odkup opravi le od izbranih delničarjev, s plačilom premije nad trţno
ceno ali po dejanski vrednosti delnice. Delničarjem, ki ostajajo v druţbi, tak odkup zmanjšuje
njihovo vrednost. Oblikovanje in kontrola ţelenega kroga delničarjev sta pogosti oviri za
druţinska podjetja252 pri prehodu na borzo. Preoblikovanje takšnih druţb v novo obliko
upravljanja je pogosto oteţeno z riziki, kot potrjuje zgodba HP.

249
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§327a I AktG zahteva 95-odstotno lastništvo v osnovnem kapitalu druţbe.
KOCBEK, M. (2007), str. 689.
HOPT, K .(2009), str.189.
Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) in Motorola (NYSE: MOT).
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4.3. Je odkup lastnih delnic dejansko alternativa izplačilu dividend?
Ţelja vsakega lastnika je, da bo njegova investicija v delnice na dolgi rok prinašala
»dividendo«, kot rezultat uspešnega poslovanja druţbe in ne dnevnega gibanja vrednosti
delnice. Kot je bilo v predhodnem poglavju poudarjeno, je odkup lastnih delnic smiseln samo,
kadar je vrednost podjetja resnično podcenjena, saj v nasprotnem primeru odkup izniči
vrednost lastnikom. Delničar, ki verjame v podjetje in njegove uspehe, lahko izplačano
dividendo vedno reinvestira oziroma prenese drugam, kjer si obeta večje dobičke. Čeprav je
teoretično tudi odkup lastnih delnic izplačilo delničarjem (z zmanjšanjem števila delnic raste
EPS), je na to potrebno gledati z vidika, da so denarna sredstva, ki jih druţba porabi za nakup
lastnih delnic, v principu ţe denar delničarjev, zato je logično pričakovati, da bodo delničarji
zahtevali izplačilo tega denarja v obliki dividend in ne za nakup lastnih delnic druţbe. Z
delničarjevega vidika je pomembno, da se dividenda izplača »takoj« in da njena vrednost ni
statična, saj uspešno podjetje z odgovornim managementom do lastnikov povečuje vrednost
dividende glede na rast poslovanja. Delničarji upravičeno pričakujejo, da bo ta v naslednjih
letih naraščala. Obratno, management druţbe, ki dosega visok nivo prostih likvidnih sredstev
(izrazito v anglosaksonskih drţavah), zagovarja nakup lastnih delnic kot adut proti
neučinkovitimu izplačilu dividend.253 Izplačilo dividend se v anglosaksonskih drţavah
ocenjuje kot zelo nefleksibilno zaradi sledečih razlogov:
a) V kolikor druţba na trgu zazna izjemno priloţnost za prevzem uspešnega regijskega
igralca po dobri ceni, tega ţal ne more izvesti, saj je preseţek likvidnih sredstev
izplačala v obliki dividend. Če bi iz prostih sredstev kupila lastne delnice, bi
prevzem lahko plačala z lastnimi delnicami in tako izrazito povečala vrednost
svojim delničarjem.
b) Zviševanje dividend je rizično, saj je potrebno enak nivo zagotavljati tudi v
prihodnosti. Zniţevanje dividend ni mogoče, saj dividende zniţujejo samo druţbe v
finančnih teţavah.
c) Dividende so neugodne tudi z davčnega vidika, saj ustvarjajo tekočo letno davčno
obveznost delničarja, ki je investiral v delnice z dolgoročnim donosom. V Sloveniji
je davčni učinek nakupa lastnih delnic napram dividendam nevtralen. Literatura kot
253

OTTE, T. (2007), www.fool.com.
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ekstremen primer omenja Microsoft (Nasdaq: MSFT), ki je v letu 2004 ustvaril tak
preseţek sredstev, da so se odločili za izplačilo dodatne dividende, ki je delničarjem
ob koncu decembra 2004 povečala osebni dohodek iz dividend, in hkrati proračunu
ZDA nepričakovano enormno povečala davčni priliv.254
Velika izplačila dividend ustvarjajo hibridne obveznice,255 zato investitor, ki ţeli ustvarjati
tekoče prihodke, ki temeljijo na spremembi obresti, običajno sam investira v obveznice. V
anglosaksonskih drţavah je odkup lastnih delnic »čisto« orodje za vrnitev preseţka prostih
likvidnih sredstev delničarjem. Z davčnega vidika nima neugodnih posledic. Je popolnoma
prilagodljivo, saj druţba lahko odkupuje večje ali manjše količine delnic iz leta v leto,
odvisno od razpoloţljivih investicijskih moţnosti. Odkup lastnih delnic na osnovi stopnje
rasti letnega EPS in bodočega EPS ustvarja vrednost delničarju. Na ta način se delničarju
dejansko zagotavlja »lastništvo nad bodočim presežkom kapitala po delnici«256. Od leta 2003
do 2004 je po poročanju Standar&Poor`s

257

odkup lastnih delnic druţb narasel za 51 %, za

druţbe S&P 500,258 predvsem zaradi ugodnejše davčne zakonodaje za odkup lastnih delnic
glede na dividende. Kot primer dobre prakse druţbe, ki razume pomen odkupa lastnih delnic,
OTTE (2007) navaja AutoZone (NYSE: AZO), ki v zadnjih treh letih beleţi le 9-odstotno
rast, saj je segment te industrije prenasičen. Z vlaganjem preseţnih likvidnih sredstev v odkup
lastnih delnic je druţba v treh letih ustvarila rast EPS za 40 %.
Toda nove raziskave o prednostih odkupa lastnih delnic kaţejo, da bi določene druţbe
dosegale boljše rezultate, če bi preseţek sredstev nalagale v dolgoročne obveznice.259
Predpostavljam lahko, da bo odkup lastnih delnic v prihodnje naraščal tudi v Sloveniji,
predvsem zaradi zakonske moţnosti opcijskega nagrajevanja. Ob tem mora druţba na trgu
svoje lastne delnice najprej pridobiti, da jih lahko razdeli, kot izhaja iz druge alineje prvega
odstavka 247. člena ZGD-1.
254
255
256
257
258
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OTTE, T. (2005), www.fool.com.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ob tem je zanimivo stališče Warrena Buffetta v letnem poročilu Berkshire Hathaway 1999 (NYSE: BRKA),
ko pravi: »Now repurchase are all the range, but are all too often made for an unstated and, in our view,
ignorable reason: to pump or support the stock price … We will not repurchase the share unless we belive
Berkshire stock is selling well below intrinsic value, conservatively calculated.«
JOHNSTON, M. (2007), www.financialweek.com.
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5. Vpliv na upnika
Pomembna naloga prava druţb je zaščita upnikov. Seveda zakonski predpisi ne morejo
preprečiti izgub vrednosti premoţenja, ki jih druţbe utrpijo skozi svoje poslovanje.
Kongentnost zbiranja in ohranjanja osnovnega kapitala ima stroţji pomen, namreč:
preprečevanje ustanoviteljem in delničarjem, da bi oškodovali upnike, z omejitvijo minimalne
višine osnovnega kapitala,260 ki ga mora imeti druţba kot pravna oseba. Druţba, ki kupuje
lastne delnice, mora za ta nakup iz dobička ustrezno rezervirati sredstva za lastne deleţe.261 V
kolikor jih nima ali nakup presega razpoloţljiva sredstva, pomeni tak nakup v ekonomskem
smislu vrnitev delničarjevega vloţka.262 Če bi druţba imela sredstva le za delno poplačilo, bi
bilo zbiranje denarnih sredstev ogroţeno, saj bi druţba za poplačilo terjala samo sebe. S tega
vidika nakup lastnih delnic lahko ogrozi stopnjo varnosti upnikov v primeru poslovne izgube
druţbe. Odkup lastnih delnic upnikom ne zagotavlja varnosti, saj ni nobenega zagotovila, da
bo te delnice mogoče v prihodnosti ponovno prodati. Zniţevanje likvidnih sredstev druţbe še
posebej ogroţa upnike, ki nimajo ustrezno zavarovanih terjatev. Norme v ZGD-1 omejujejo
sredstva, ki se smejo porabiti za nakup lastnih delnic, toda v

ţelji po zaščiti upnikov

predpisuje tudi pogoje, pod katerimi se lastne delnice smejo pridobivati (247. člen ZGD-1).
Postavlja se količinska omejitev 10 % vseh lastnih delnic, za katere morajo biti rezervirana
sredstva, ki jih ni mogoče deliti delničarjem. Vse pridobljene lastne delnice morajo biti v
celoti plačane.
Kazenske določbe263 in odškodninska odgovornost uprav264 in nadzornih svetov265 v primeru,
ko je odkup lastnih delnic izveden nezakonito, mimo pravil, bi morale zagotavljati
učinkovitost postavljenih zahtev.

260
261
262
263

264
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PŠENIČNIK, D. (2007), 171. člen ZGD-1.
PLAVŠAK, N. (2007), druga in tretja točka drugega odstavka 64. člena ZGD-1.
KOCBEK, M. (2007), prvi in drugi odstavek 227. člena ZGD-1.
PŠENIČNIK, D. (2007), sedma točka prvega odstavka 685. člena in deveta točka prvega odstavka 686. člena
ZGD-1.
BOHINC, R. (2007), tretji in četri odstavek 263. člena ZGD-1.
Ibidem; in drugi odstavek 263. člena ZGD-1.
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6. Smiselnost nakupa lastnih delnic glede na motiv
Uprave druţb morajo lastne delnice uporabiti skladno z motivom nakupa,266 pri čemer je
odločitev o umiku lastnih delnic kot motiv smiselna v zelo redkih primerih oziroma, kot je
razvidno s slike 11 na strani 76, je umik kot cilj v večini primerov diametralno nasproten
motivu.
a) Pri motivu izvedbe opcijskega programa oziroma uporabe lastnih delnic kot plačila
prevzete druţbe umik delnic ni primeren.
b) Obramba pred sovraţnim prevzemom je smiselna zgolj v povezavi z začasnim
lastništvom in s kasnejšo prodajo. V primeru umika ali vpoklica lastnih delnic je to
zapravljena priloţnost za strateškega investitorja, »sovražni« prevzemnik pa laţje
dosega potrebno število delnic za doseganje glasovalne večine.
c) Cilj signalnosti kot motiv nakupa lastnih delnic je izraba začasne podcenjenosti
tečaja, ki ga druţba financira iz prostih likvidnih sredstev. Ob stabilizaciji tečaja jih
druţbe odtujijo in zelo redko umaknejo.
d) Namen optimiranja kapitalske strukture oziroma zmanjševanja FCF sredstev je z
vidika umika delnic oziroma dolgoročnega lastništva po potrebi odprodaje smiselna.
Umik predstavlja močno sporočilo in druga oblika uporabe ima večjo fleksibilnost.
V primeru umika delnic daje uprava kontrolno funkcijo po iskanju kapitala v
prihodnosti nazaj kapitalskemu trgu. V primeru zadrţanja lastnih delnic je lahko
upravi v prihodnje odvzeta kontrolna funkcija (odnos Principal-Agent ).
Velik del druţb, ki ohranjajo del odkupljenih delnic v svojem portfelju, poudarja majhno
povezanost ciljev z motivi,267 s FCF, z Laveraging in z obrambo pred sovraţnim prevzemom.
Nakup lastnih delnic zato nemalokrat deluje kot zgrešena strategija odkupa. Razlog, kot
poudarjajo GERKE, FLEISCHER, LANGER (2001) v svoji študiji, je relativno zanemarljiv
pomen »motiva« nakupa lastnih delnic na nemškem finančnem trgu. Tudi v slovenskem
266
267

Glej poglavje IV. D. Motivi in riziki nakupa lastnih delnic, str. 46.
V t. i. Ad-hoch objavi motivov je izkazana visoka korelacija s postavljenjem ciljev. V kolikor je cilj nakupa
lastnih delnic optimizacija strukture kapitala oziroma zniţevanje FCF, je pomen motiva majhen.
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prostoru opaţamo, da se sklad lastnih delnic običajno uporablja zgolj za nagrade uprav in
nadzornih svetov, ali jih čez čas umaknejo in s tem zmanjšajo kapital. Delno je to mogoče
povzeti iz zelo natančno definirane obveze tretje točke 247. člena ZGD-1 o poročanju ob
zaključku leta, delno pa gre za nepripravljenost velikih lastnikov, da bi se odpovedali
svojemu vplivu.

Slika 11: Primernost vrst uporabe v odvisnosti od motivov odkupa
Visoka primernost uporabe
Pogojna primernost uporabe
Neprimernost uporabe
Vrsta uporabe

Motiv

1

2

Umik/
vpoklic

Kratkoročen delež
v lastništvu in
ponovna odsvojitev

3
Dolgoročno
lastništvo
Rezultat

● Signalnost

● Dolgoročno lastništvo
smiselno zgolj pri FCF,
Leverage in v
primeru sovražnega
prevzema.

● Izplačilo
viška likvidnih
sredstev (FCF)
● Optimizacija

● Sledeča
študija kaže na
omejeno praktično
uporabo tega
motiva.

strukture kapitala
(Leveraging)
● Pogoji AOP
● Valutne

● Rezultati močno
nakazujejo na
pogosti neuspeh
strategij odkupa LD.

transakcije
● obramba pred
sovražnim prevzemom
Število družb

29

77

176

Vir: Lastna predstavitev po GERKE, W/FLEISCHER,J/LANGER M:(2001) str. 287

Značilnost slovenskega prostora v povezavi z nakupom lastnih delnic je spoznanje, da je
velika intenzivnost nakupa lastnih delnic nastopila leta 2008. Čeprav lastne delnice nimajo
glasovalnih pravic in ne prinašajo dividend imetnikom, so gledano z današnjega zornega kota
velikokrat zlorabljene za »prekrito« konsolidacijo druţb. Večinski lastnik je z nakupom
lastnih delnic preko odvisnih druţb pocenil njihov prevzem in olajšal izstisnitev preostanka
malih delničarjev.
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E. Pravna ureditev pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb – (251. člen ZGD-1)
I. Pridobivanje lastnih delnic v svojem imenu in za račun delniške družbe
OECHSLER pridobivanje lastnih delnic v svojem imenu in za račun delniške druţbe imenuje
»perplexe norm«268 (nepotrebno pravilo), ki je ostalo kot zgodovinska ţelja nemškega
zakonodajalca, da jo uporablja (pravna ureditev AktG iz leta 1965), vse dokler ni v nasprotju
z obveznostmi zakonodajalca do Druge direktive 77/91/EGS. Uporabljati jo je mogoče samo
ob doslednem upoštevanju: (i) v kolikor je pridobitev lastnih delnic dopustna po tretjem
odstavku 248. člena ZGD-1, (ii) in se ne uporablja, v kolikor so pravna razmerja do
posrednega zastopnika nična.269 Omejitev, ki izhaja iz prvega stavka 251. člena ZGD-1, ima
svojo pravno osnovo v členu 22 Druge direktive 77/91/EGS, z dnem 13. 12. 1976, ki
izenačuje pridobitev lastnih delnic preko tretje osebe s pridobitvijo delniške druţbe:»/…/ če
družba pridobi lastne delnice, bodisi sama bodisi prek osebe, ki deluje v lastnem imenu,
vendar za račun družbe, mora takšna pridobitev izpolnjevati najmanj naslednje pogoje…« Na
ta način zakonodajalec preprečuje izigravanje pridobivanja lastnih delnic, ko jih delniška
druţba sama ne pridobiva, temveč to prepušča posrednemu zastopniku - tretji osebi. Pravna
norma 248. člena ZGD-1A določa ničnost pravnih poslov, toda same pridobitve ne
prepoveduje.270 Kot poudarja Oechler v München komentarju, se je glede na večinsko mnenje
zasnova norme pridobivanja v lastnem imenu in za račun druţbe izjalovila, saj ni usklajena z
določili ničnosti pravnega posla.271, 272
Problem izhaja iz uporabe določil 251. člena ZGD-1 o: (i) izračunu skupnega deleţa delnic
skladno z drugim odstavkom 247. člena in 250. člena ZGD-1, (ii) zahtevi druţbe matere o
prodaji lastnih delnic in (iii) prepovedi prekritega izplačila dobička - zaradi neustrezne cene
druţbe matere, v kolikor je posel po 248. členu ZGD-1 ničen. V teh primerih ravno sankcija
ničnosti zadrţi uresničitev pridobitve lastnih delnic. Namen tretjega odstavka 248. člena
ZGD-1 je preprečiti, da bi uprave, katerih lastne delnice imajo v posesti tretje osebe, znatno
povečale svoj vpliv.

268
269
270
271
272

Munchner komentar AktG 3 (2008), Rn 4.
HÜFFER, AktG Rn 8f; LUTTER v Kölner komentar Rn 63.
Glej tudi drugi odstavek 229. člena ZGD-1.
HÜFFER, AktG Rn 8f; LUTTER v Kölner komentar Rn 63.
Slovenskemu Zakonu o gospodarskih druţbah je bila podlaga primerjalno-pravna ureditev v nemškem
pravnem prostoru oziroma ureditev nemškega AktG, zato je ustrezno, in v slovenski pravni teoriji prisotno,
stališče, da se pravne norme pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb uporabljajo in interpretirajo v
skladu s spoznanji nemškega pravnega prostora.
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1. Materialno-pravna dopustnost
Glede na prvi stavek 251. člena ZGD-1 posredni zastopnik ne more sodelovati pri
pridobivanju lastnih delnic, ki so namenjene kasnejšemu umiku (prvi odstavek, sedma alineja
247. člena ZGD-1), saj lahko lastne delnice umakne le druţba sama, vendar tega ni mogoče
razbrati iz tretjega odstavka 248. člena ZGD-1. Teleološko to prepoved pojasnjuje uporaba
381. člena ZGD-1 o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Člen eksplicitno
navaja, da je mogoče umakniti lastne delnice, ki jih je pridobila druţba sama, za kar je osnova
skupščinski sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Ob tem je zaradi
varovanja premoţenja druţbe (ni dovoljen nakup neposredno iz premoţenja) potrebno
oblikovati ustrezne rezerve za nakup lastnih delnic iz bilančnega dobička (227. člen ZGD-1)
in upoštevati določilo 221. člena ZGD-1 o enaki obravnavi delničarjev. Zakon posrednemu
zastopniku, ki pridobiva lastne delnice v svojem imenu za račun delniške druţbe, postavlja
enake omejitve pridobivanja lastnih delnic, kot jih ima delniška druţba. 273 Vse lastne delnice,
ki jih za račun druţbe pridobi posredni zastopnik na osnovi veljavnega pravnega razmerja z
delniško druţbo,274 so last delniške druţbe in se prištevajo k njeni premoţenjski omejitvi 10
% osnovnega kapitala, kot je opredeljeno v drugi alineji 247. člena ZGD-1. Posredni
zastopnik sme pridobivati le v celoti plačane delnice, kot to določa drugi odstavek 247. člena
ZGD-1. V primeru pooblastila skupščine o pridobivanju lastnih delnic tretji odstavek 247.
člena določa upravi delniške druţbe obvezo poročanja, ki velja tudi v primeru pridobitve
lastnih delnic s strani tretje osebe, skladno z ZTFI in s prvim odstavkom 69. člena, točka 5.
a)

Fiktivni posli – (248. člen ZGD-1)

Določba prvega odstavka 248. člena ZGD-1, ki jo je slovenski zakonodajalec z novelo ZGD1A dopolnil, da se glasi: »/.../ ali drug posel s primerljivim učinkom, je ničen«, s čimer je
ţelel preprečiti ekonomsko podpiranje pridobivanja lastnih delnic, je sedaj usklajen z
nemškim §71 a Rn 2.275 Prevzemniku (v sodelovanju s ciljno druţbo) onemogoča, da bi
angaţiral premoţenje ciljne druţbe, s katerim bi zagotovil plačilo za njene delnice, ki so
predmet prevzema, s posojili denarja, bančne garancije ali predujma. Določba ima pomemben
vpliv na prevzemno problematiko, predvsem Leveraged Buyout (LBO) in Management
Buyout (MBO).276
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KOCBEK, M. (2007), prvi stavek 251. člena ZGD-1.
KOCBEK, M. (2007), prvi in tretji stavek 251. člena ZGD-1.
HÜFFER, U. (2008), §71 a; SINGHOF, B. (2002), str. 745 -746; OECHLER, J. (2008), Rn 13.
Več VARANELLI, L. (2007), str. 6-7.
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b)

Pravice iz lastnih delnic – (249. člen ZGD-1)

Ne glede na to, ali je pridobitev lastnih delnic preko tretjih oseb protipravna ali zakonita in v
skladu z 247. členom ZGD-1, iz lastnih delnic ni nobenih pravic.277 Kot poudarja Lutter v
Köln komentarju §71 b Rn 17, članske pravice posrednemu zastopniku mirujejo, dokler lastne
delnice ne prevzame na lasten račun oziroma jih odsvoji, kar velja tako za derivativno kot
tudi za originarno 278 pridobitev.279
c)

Odsvojitev in umik lastnih delnic – (250. člen ZGD-1)

Če posredni zastopnik lastne delnice pridobi nezakonito, je tak posel po tretjem odstavku 248.
člena ZGD-1 ničen. Delniška druţba lastnih delnic dejansko ni pridobila,280 saj zakon določa,
da je potrebno te delnice v roku enega leta odsvojiti. V primeru zakonite pridobitve lastnih
delnic, vendar prekoračitve seštevka vseh lastnih delnic, ki jih druţba ţe ima, in novo
pridobljenih lastnih delnic preko tretje osebe nad dovoljenih 10 %, mora druţba v roku treh
let preseţek lastnih delnic odsvojiti. Obveza odsvojitve se nanaša na delniško druţbo in ne na
posrednega zastopnika, prav tako je obveza delniške druţbe, da te delnice umakne, v kolikor
niso bile odsvojene v predpisanem zakonskem roku.281 To pomeni, da ima druţba mati proti
plačilu pravico zahtevati izročitev lastnih delnic, da bo lahko zadostila zakonskemu pogoju
odsvojitve »viška« delnic. Umik pomeni odvzem vseh članskih pravic in listin, ki te pravice
vsebujejo.282 Zakon za umik lastnih delnic zahteva sklep skupščine, to pomeni, da naj bi
lastne delnice umaknili v roku enega leta, čeprav zakonodajalec roka izrecno ne navaja in je
mogoče, da skupščina sprejme tudi sklep, da se pridobljene delnice ne umaknejo - v tem
primeru jih mora uprava nemudoma odsvojiti.283
V primeru pridobitve lastnih delnic na osnovi skupščinskega sklepa, osma alineja prvega
odstavka 247. člena ZGD-1, je ob odsvajanju potrebno upoštevati vsebino sklepa, za koga so
bile delnice pridobljene (za delavce druţbe, opcijske programe ...) in skladno s sklepom
izvesti odsvajanje.
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KOCBEK, M. (2007), 249. člen ZGD-1: »Iz lastnih delnic družba nima nobenih pravic«.
KOCBEK, M. (2007), 229. člen ZGD-1.
Nadaljnja razlaga Lutter v Köln komentar §71 b Rn17.
OECHSLER, J. (2008), §71 d Rn16; HÜFFER, U. (2008), AktG Rn 12; LUTTER in Kőln Kom. Rn 68.
HÜFFER, U. (2008), §71 c Rn 8; glej tudi poglavje IV. B. 2.1 (g), str. 35.
KOCBEK, M. (2007), 250.člen ZGD-1,str. 272.
KOCBEK, M. (2007), 381. člen, ZGD-1, glej tudi poglavje IV. B. 2.1 (g), str. 35.
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II. Pridobivanje lastnih delnic preko odvisnih družb in družb v večinski lasti
V primeru pridobivanja lastnih delnic preko odvisnih druţb (529. člen ZGD-1) in druţb v
večinski lasti (528. člen ZGD-1) gre za logično nadaljevanje preprečevanja izigravanja vpliva
uprav na strukturo delničarjev in vplivanja na skupščinske sklepe na osnovi vzpostavitve
pogoja odvisnosti,284 ki ga pri posrednem zastopniku ni, saj je neodvisen in pridobiva lastne
delnice na osnovi pogodbenega razmerja z delniško druţbo. Namen prava povezanih druţb
(koncernsko pravo)285,

286

je v varovanju odvisnih druţb, njenih manjšinskih delničarjev in

upnikov odvisnih druţb pred ukrepi obvladujočih druţb. Druţba je obvladujoča, kadar ima
vsestranski vpliv, je trajna,287 obseţna in po korporacijskem pravu delujoča.288 Za določanje
odvisnosti po 529. členu ZGD-1 obvladujoči druţbi ni potrebno dejansko izvajati vpliva,
zadostuje ţe moţnost, ki jo daje lastninska struktura, doseganje večinskega deleţa. S tega
vidika je potrebno vplivanje obvladujoče druţbe iskati ţe v značilnostih in moţnostih, s
katerimi druţba mati vpliva na druţbo hčer oziroma uresničuje svoje ekonomske interese v

OBLIKE KONCERNA

Slika 12:
RAZMERJE PODREJENOSTI

Obvladujoča druţba vpliva na eno ali več
odvisnih druţb (prva alineja 530. člena ZGD-1)

RAZMERJE ENAKOPRAVNOSTI

Pravno samostojne druţbe z enotnim vodstvom, ne
da bi bile pri tem druţbe medsebojno odvisne (tretja
alineja prvega odstavka 530.člena ZGD-1)
Primer 1

Obvladujoča druţba
Dejanski koncern
upoštevaj 545.člen

60%
Druţba hči 1

D1

Po
Pogodbeni koncern, upoš.
Up god
ošt ba
533.člen
.5 oo
33 bv
. č lad
len ov
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ju

Druţba hči 2

D2
razmerje enakopravnosti
Primer 2

D1

D2
Enotno vodstvo

Vir: 530.člen ZGD-1
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LUTTER, Kölner komentar Rn 10.
Za natančno členitev in pomen glej DRNOVŠEK, G. (2005), str. 442.
IVANJKO, Š./PIVKA, M. (2006), 530. člen ZGD-1, str. 242.
Drugače IVAJNKO, Š./PIVKA, M. (2006), na str. 239 : »/.../ čas vpliva ni odločilen, lahko je trajen ali
začasen.«
HERKENROTH, K. (2008), str. 31.
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povezavi z druţbo hčerjo.289 Ob upoštevanju razmerja podrejenosti in odvisnosti govorimo o
dejanskem koncernu.290 Za koncern kot obliko povezanih druţb, je značilna ekonomska
enotnost, ne pa tudi pravna, saj ta oblika povezanih druţb nima statusa pravne osebe, nima
svojih organov, ne druţbenikov oziroma delničarjev.291 V prvem odstavku 545. člena ZGD-1
zakon določa dopustne meje vplivanja obvladujoče druţbe na odvisnost.292 Pravice do
vodenja izrecno ne določa, vendar je jasno, da je dejanski koncern zakonsko toleriran, kar je
mogoče razbrati iz prvega odstavka 545. člena ZGD-1, ko govori o načelnih izjemah
prepovedi škodljivega vplivanja na odvisno druţbo. Obvladujoča druţba je vedno tudi
nadrejena, kot sinonim se uporablja zveza »druţba mati«. Dejansko stanje odvisnosti, ki se
dosega na osnovi kapitalske udeleţbe obvladujoče druţbe v odvisni (večinski deleţ - 528.
člen ZGD-1), v praksi največkrat oblikuje koncern.293 Zakonodajalec opredeljuje odvisno
druţbo (druţba v večinski lasti ali druţba hči) in obvladujočo (druţba z večinskim deleţem
ali druţba mati) kot koncernski druţbi. V drugem odstavku 529. člena ZGD-1 je druţba v
večinski lasti odvisna od druţbe, ki ima v njej večinski deleţ. Na podlagi drugega odstavka
530. člena ZGD-1 pa, da je odvisna druţba z obvadujočo druţbo koncern.
Po uspešno izvedenem odkupu lastnih delnic se število le-teh na trgu ustrezno zmanjša, kar
vpliva na kapitalsko večino - ponudniki pod takšnimi pogoji hitreje doseţejo kapitalsko
večino ali vsaj manjšinski deleţ (25 %), s katerim lahko preprečijo sprejem nekaterih
skupščinskih sklepov.294 Praktični primeri moţnega izigravanja nasproti zakonodaji so pri
odvisnih druţbah (hčerah) in ne v primeru posrednih zastopnikov. Poslovna prepletenost
delniških druţb je ozko povezana s pridobivanjem lastnih delnic, saj je medsebojno
gospodarsko udeleţbo mogoče zgraditi na osnovi posrednega pridobivanja lastnih delnic in
tako ustvariti pogoje, ki omogočajo, da se uprave osamosvojijo izpod kontrole delničarjev.
Lastne delnice, ki so pridobljene preko odvisnih druţb, se zaradi zaščite premoţenja delniške
druţbe obravnavajo, kot da jih je pridobila delniška druţba sama - kot da gre pravno za eno
osebo. Na tak način se obravnava tudi druţba hči, ki nastopa kot posredni zastopnik
obvladujoče druţbe.295
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V primeru pete oziroma osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na skupščini sprejeti
sklepi veljajo za obvladujoče ali druţbe v večinski lasti. Druţbe hčere delujejo kot posredni
zastopniki in dodatni sklepi hčerinskih skupščin niso potrebni.
Osnova za drugi stavek 251. člena ZGD-1 je v Direktivi Sveta 92/101/EGS z dnem 23. 11.
1992 v členu 24(a): »Vpis, pridobitev ali imetništvo delnic druge družbe v delniški družbi v
smislu člena 1 Direktive 68/151/EGS, v kateri delniška družba posredno ali neposredno
razpolaga z večino glasovalnih pravic, ali na katero lahko ima, posredno ali neposredno,
prevladujoč vpliv, se šteje, kot da je to storila delniška družba sama.« Še posebej pomembno
je razmerje pri vzajemni kapitalski udeleţbi. Te so v Sloveniji v zadnjem času opazno v
porastu, pri čemer postanejo pravno problematični nevarnost razvrednotenja kapitala,296
krepitev (posredno) vpliva uprav na skupščine in zameglitev dejanskega izvora kapitala.
Dejstvo je, da pravice deleţev v medsebojni kapitalski udeleţbi delno utelešajo premoţenje
lastne druţbe.297 Na tej osnovi se zniţuje osnovni kapital delniške druţbe, saj ima druţba v
vzajemni kapitalski udeleţbi pravice »na sami sebi«, vendar ta udeleţba nima značaja lastnih
deleţev.298 Zaradi tega razloga je Slovenija v letu 2008 tudi dopolnila 248. člen ZGD-1 z
besedami »in podobni posli«, s čimer je hotela preprečiti, da odvisne druţbe financirajo
nakup lastnih delnic obvladujoče druţbe.

1. Materialno-pravna dopustnost
Tako slovenski ZGD-1 kot nemški AktG dopuščata povezana podjetja.299 Zakonodajalec
razlikuje razmerje odvisnosti oziroma večinske lasti na osnovi višine sorazmerne lastniške
udeleţbe v 528. in 529. členu ZGD-1. Odvisnost se lahko razteza preko mnogih povezanih
podjetij tako po vertikali kot horizontali (npr. do druţb vnukov ali sestrskih druţb),300, 301 pri
čemer obstoj posrednega zastopnika ni obvezujoča predpostavka. Zakon velja tudi za odvisne
druţbe na osnovi pogodbe o obvladovanju, kjer varovanje kapitala zagotavlja 533. člen ZGD1 (glej sliko 12, stan 80), za vzajemno kapitalske druţbe in uspešno ustanovljene evropske
296
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druţbe - holdinge.302 Namen zakonske norme pridobivanja lastnih delnic preko odvisnih
druţb oziroma druţb v večinski lasti je preprečiti nevarnost izigravanja uprav obvladujočih
druţb, kadar ima odvisna druţba lastne delnice oziroma, ko jih pridobiva. Ţe dejstvo, da ima
odvisna druţba v lasti lastne delnice, ne glede na to, kdaj jih je pridobila (npr. investicijske
druţbe),303, 304 oziroma sploh ni bilo navodil, naj jih pridobi, zadošča za to, da se te delnice
prištevajo v skupno maso lastnih delnic, kot je razvidno ţe iz Druge direktive 77/91/EGS, ki
izpostavlja »/.../ vpis, pridobitev ali imetništvo ...« ZGD-1 dopušča dva načina pridobivanja
lastnih delnic preko tretjih oseb: (i) pridobitev preko odvisne druţbe - hčere in (ii) pridobitev
delnic obvladujoče druţbe preko odvisne druţbe - pridobitev večinskega deleţa.

2. Pravna ureditev pridobivanja lastnih delnic v lastnem imenu, vendar za račun
odvisne družbe oziroma družbe v večinski lasti
Pravna ureditev izhaja iz enakih predpostavk, kot jih navaja prvi stavek 251. člena ZGD-1 305
- posredni zastopnik druţbe hčere podleţe vsem omejitvam, ki veţejo druţbo mater. V
kolikor so pravni posli po tretjem odstavku 248. člena ZGD-1 nični, ni mogoče uporabiti
določil 251. člena ZGD-1 o izračunu skupnega deleţa delnic, skladno z drugim odstavkom
247. člena in 250. člena ZGD-1. Kljub temu ostaja obveza druţbe matere o prodaji lastnih
delnic in prepoved prekritega izplačila dobička zaradi neustrezne cene druţbe matere. Zakon
namreč ne določa načina oblikovanja nakupne cene, določa samo »protivrednost«, kar se
ocenjuje kot trţna vrednost delnice. V tem primeru dejansko ne pride do veljavne pridobitve
lastnih delnic, temveč le do pravnega razmerja, iz katerega izhaja obveza delniške druţbe po
odsvojitvi in umiku lastnih delnic. V primeru pridobivanja lastnih delnic preko odvisne
druţbe ali druţbe v večinski lasti je aspiracija pri koncernski materi, in ne pri pogodbenem
partnerju posrednega zastopnika - druţbe hčere.306 Razmerje med obvladujočo druţbo in
odvisno je, da slednja pridobiva lastne delnice za svoj račun po naročilu obvladujoče druţbe.
V tem primeru je pomembna sposobnost oblikovanja rezerv (64. člen ZGD-1) matere za
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odplačno pridobitev delnic po zadnjem odstavku 251. člena ZGD-1 in upoštevanje načela
enakega poloţaja delničarjev.

III. Vzajemno kapitalsko udeležene družbe
Zakon v 531. členu ZGD-1 normira tri oblike vzajemne udleţbe. Za vzajemno kapitalsko
udeleţene druţbe velja obratno kot za koncernske druţbe, namreč druţba hči je udeleţena v
materi, kar prinaša nevarnost, da druţba mati z glasovnalnimi pravicami obvladuje skupščino.
Vzajemno udeleţene druţbe pomenijo tveganje za druţbi v povezavi, saj v primeru slabega
poslovanja odvisne druţbe druţbo mater prizadene dvojno, prav tako se povečuje tveganje za
člane in upnike druţbe. Zakonodajalec ţeli zaščititi delničarje pred razvodenitvijo njihove
kapitalske naloţbe in hkrati onemogočati izigravanje glasovalnih pravic pri pridobivanju
lastnih delnic preko odvisne druţbe (529. člen ZGD-1) oziroma druţbe, ki ima v lasti
večinski deleţ (528. člen ZGD-1). Odvisnost se ugotavlja skladno s četrtim odstavkom 528.
člena ZGD-1, v primeru večinskega deleţa oziroma obvladujočega vpliva pa se smisleno
uporablja določilo 531. člena ZGD-1 o vzajemno kapitalsko udeleţenih druţbah. Poleg
četrtega odstavka 528. člena ZGD-1 se upošteva tudi drugi odstavek istega člena. Vzajemna
povezanost v gospodarskem smislu pomeni posredno vpisovanje lastnih delnic (originarna
pridobitev)307 oziroma posredno vrnitev vloţkov (pri derivativni pridobitvi).308 V primeru ko
ista vrednost potuje sem ter tja, so ogroţeni zbiranje in ohranjanje premoţenja ter načelo
ohranitve osnovnega kapitala. Prav tako obstaja nevarnost prevlade uprave na osnovi
izključitve (drugih) delničarjev.309 Glede na 531. člen ZGD-1 govorimo o vzajemno kapitalski
udeleţbi druţb, ko je udeleţba več kot četrtino deleţa. Odločilna je višina kapitalske udeleţbe
in ne število glasovalnih pravic.310 Za medsebojne kapitalske udeleţbe pod 25 % pravne
posledice 531. člena ZGD-1 ne veljajo. Kadar je zgolj enostranska udeleţba v drugi druţbi do
višine 50 %, ob pogoju, da višina druge druţbe ne presega 25 % in ni podana odvisnost, le-to
307
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zakonsko ni urejeno.311 V kolikor medsebojna kapitalska udeleţba presega mejo 25 % in je
sedeţ druţbe v Republiki Sloveniji, zakonodajalec loči med obvladujočo in odvisno
druţbo.312 V teoriji to obliko imenujejo kvalificirana vzajemna kapitalska udeleţba. 313
Pridobitev lastnih delnic preko odvisne druţbe (hčere) oziroma druţbe, v kateri ima druţba
večinski deleţ, se nanaša na vzajemno kapitalsko povezane druţbe. Ob tem velja poudariti, da
10-odstotna omejitev po drugem odstavku 247. člena ZGD-1 velja tako za odvisno kot
obvladujočo druţbo, predvsem zaradi moţnosti, da je lahko vsaka vzajemno kapitalsko
udeleţena druţba v drugi druţbi večinski lastnik. Določitev odvisne oziroma obvladujoče
druţbe po drugem stavku 251. člena ZGD-1 torej ni mogoča, saj sta druţbi hkrati v vlogi
obvladujoče in odvisne druţbe.314Z uveljavitvijo uporabe 249. člena ZGD-1 ţeli
zakonodajalec onemogočiti kakršen koli medsebojni vpliv odvisne in obvladujoče druţbe.315

1. Pravne posledice vzajemno kapitalsko udeleženih družb – odvisne družbe
Nevarnost, ki izhaja iz vključitve odvisne druţbe pri pridobivanju in posesti lastnih delnic, je
razlog, da zakonodajalec takšno pridobitev izenačuje s pridobitvijo delniške druţbe. Poslovno
gledano, je kot bi druţba sama pridobivala lastne delnice v svoje breme (glej poglavje D. II.,
stran 58). Doseţena nakupna cena (v celoti ali delno) pri pridobivanju lastnih delnic v resnici
predstavlja posredno udeleţbo druţbe v sami sebi (glej opombo pod 226 in 227, stran 64).
Cena, ki jo odvisna druţba plača delničarju za pridobitev lastnih delnic, dejansko predstavlja
del njenega premoţenja, to je tistega, ki je ţe last obvladujoče druţbe, zato takšna pridobitev
ne predstavlja v zakonu omenjene ustrezne »protivrednosti«. Ob pridobivanju lastnih delnic
druţba s poslovnega vidika ne pridobiva nove premoţenjske vrednosti, ki ji še ne bi
pripadala. Hkrati je takšna pridobitev lahko nevarnost za notranjo ureditev druţbe in
celovitost kapitalskega trga, v kolikor uprave obvladujočih druţb izkoriščajo glasovalne
pravice odvisnih druţb. Za doseganje svojih sklepov izvajajo izplačila »neţelenih«
delničarjev ali manipulirajo tečaj, kot je to mogoče pri neposrednem nakupu lastnih delnic.
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Odvisna druţba sme lastne delnice pridobivati samo skladno z izjemami po prvem odstavku
247. člena ZGD-1, upoštevaje posebnosti pridobitve četrte in šeste alineje 247. člena ZGD-1,
v kolikor neodplačna pridobitev izhaja iz pravnega posla odvisne druţbe in v kolikor je
pridobitev iz delnic celotnega pravnega nasledstva odvisne druţbe.316 Glede na pravni poloţaj
sme odvisna druţba pridobivati lastne delnice, če druţbi grozi škoda, za odkup delavcem
druţbe, za odpravnine in na podlagi pooblastila skupščine, ne more pa pridobivati delnic na
osnovi sklepa skupščine o umiku lastnih delnic - sedma alineja prvega odstavka 247. člena
ZGD-1.

Odvisna druţba sme pridobivati lastne delnice, kadar druţbi materi grozi škoda (prvi
odstavek, prva alineja 247. člena ZGD-1), in ne sme, na osnovi nakupa lastnih delnic,
odvračati od škode, ki bi grozila druţbi hčeri. V kolikor obstaja pogodba o obvladovanju in
prenosu dobička (533. člen ZGD-1), pomeni nevarnost škode druţbe hčere in tudi škodo
druţbe matere.317 Odvisna druţba sme pridobiti le v celoti plačane lastne delnice (drugi
odstavek 247. člena ZGD-1), prav tako mora druţba mati na prvi naslednji skupščini poročati
o razlogih, namenu in skupnem številu pridobljenih lastnih delnic.
Druga točka prve alineje 247. člena ZGD-1 dopušča nakup lastnih delnic za odkup delavcem
in delavcem njenih odvisnih druţb. Odvisna druţba sme pridobivati lastne delnice za:
(i) lastne delavce odvisne druţbe, (ii) delavce druţbe matere in (iii) delavce druge, od druţbe
matere odvisne, druţbe ali druţbe v večinski lasti. Ta druga odvisna druţba je lahko druţba
hči, ni pa nujno.318 Zakon določa, da se morajo delnice ponuditi v odkup v roku enega leta
(tretji odstavek 247. člena). Obveznost zagotavljanja odpravnine delavcem v delnicah velja
tako za delavce obvladujoče druţbe kot tudi za delavce od nje odvisnih druţb, kar izhaja
neposredno iz določila drugega odstavka 553. člena in drugega odstavka 556. člena
ZGD-1.319
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Pridobivanje lastnih delnic po peti alineji prvega odstavka 247. člena je za odvisne druţbe
mogoče, kadar je druţba mati finančna organizacija.320 V kolikor je odvisna druţba finančna
organizacija, druţba mati pa ne, se zgoraj omenjeni člen ne uporablja.321
Iz sklepa pooblastila skupščine (osma alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1), ki ga
pripravi obvladujoča druţba, izhaja predpostavka zakonite pridobitve lastnih delnic, kar velja
na osnovi zahteve prištetja pridobljenih delnic tudi za odvisne druţbe (tretji stavek 251. člena
ZGD-1). V kolikor sklep ţe vsebuje namen pridobitve lastnih delnic, ga ni mogoče doseči
skozi delovanje odvisne druţbe. OECHSLER v München Komm navaja primer povečanja
osnovnega kapitala na osnovi vzvoda (da se spremeni razmerje med lastnim in tujim
kapitalom), pridobitev lastnih delnic pa finančno nima vpliva na premoţenje druţbe matere. 322
Da bi izigravanja preprečili, drugi odstavek 251. člena ZGD-1 o pridobivanju lastnih delnic
obvladujočih druţb ali druţb v večinski lasti preko odvisnih druţb ali druţb v njihovi
večinski lasti podreja pridobitev enakim omejitvam, kot to velja za delniške druţbe same. 323
Za odvisno druţbo prav tako velja prepoved vseh fiktivnih poslov iz 248. člena ZGD-1A, kot
to velja za obvladujočo druţbo.
Zakonska norma pridobivanja lastnih delnic in spremljajoče omejitve za tretje osebe niso
primarno namenjene skrbi za zaščito premoţenja druţbe. V primeru, ko se odvisna druţba
vodi v interesu obvladujoče druţbe, vpliva na njene odločitve pri pridobivanju delnic in
uveljavljanja lasten vpliv preko svojih članskih pravic na skupščini, je lahko vključenost tretje
osebe pravno-gospodarsko problematična. Nedopustnost zakonskih predpisov, v smislu
izdolbitve premoţenja druţbe preko medsebojne udeleţbe, izhaja iz dejstva, da kriterij
zakonskih posegov ni vseskozi orientiran na zadostno zaščito premoţenja druţbe. Kakor hitro
druţba s pisnim obvestilom po prvem in drugem odstavku 532. člena ZGD-1 prizna vzajemno
kapitalsko udeleţbo v višini 25 % oziroma večinskih deleţev druge kapitalske druţbe, sme po
prvem odstavku 554. člena in 531. členu ZGD-1 uveljavljati pravice iz deleţev druge druţbe
le v višini do 25 %. V tem primeru so po drugem odstavku 554. člena ZGD-1 vedno
privilegirane druţbe, ki prve prekoračijo mejo 25 % in to ustrezno sporočijo. V kolikor
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pripada prizadeti druţbi večji deleţ od 25 % druge druţbe, je izpeljava pravic podvrţena
omejitvi.324
Nemški Aktg omejitev zaostruje do te mere, da druţbe, ki kotirajo na borzi, po tretjem
odstavku §328 ne morejo uresničevati glasovalnih pravic na skupščini, v primeru imenovanja
nadzornega sveta pa je njihova pravica izključena. 325
Še dopustna vzajemna kapitalska udeleţba, ki ni sankcionirana, je: druţba A ima v druţbi B
25 % in obratno, druţba B ima v druţbi A 50 %. Zoper nevarnost, povezano z vzajemno
kapitalsko udeleţbo druţbe, ščiti drugi odstavek 251. člena ZGD-1, kakor hitro preseţejo več
kot 50-odstotni deleţ v odvisni druţbi. Omejitev 50 % izhaja iz prepovedi vzajemne
kapitalske udeleţbe, ki učinkuje na premoţenje tako obvladujoče kot odvisne druţbe, ki za
plačilo deleţa zmanjšuje premoţenje ciljne druţbe. Ob tem je pomembno, da za plačilo
pridobljenih lastnih delnic ni dovoljeno uporabiti sredstev, ki so izvzeta izplačilu delničarjem
v interesu zaščite upnikov.326
Kot izhaja iz drugega stavka 251. člena v povezavi z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1, je
mogoče delnice pridobiti samo, če se oblikujejo rezerve za lastne delnice, ne da bi se ob tem
zmanjšal osnovni kapital ali s statutom predpisane rezerve. Na tej osnovi lahko trdimo, da
morata biti druţbi, ki oblikujeta medsebojno odvisnost, sposobni zagotoviti zahtevani znesek
iz prosto razpoloţljivih sredstev. Najvišja moţna udeleţba 25 % se zagotavlja z omejitvami:
izključitvijo članskih pravic, kot sta pravica glasovanja in pravica do dividende, ob
predpostavki, da ni obvladovanja po 529. členu ZGD-1. To se nanaša predvsem na podjetja,
kjer so preostale delnice na kapitalskem trgu široko razpršene oziroma imajo lastnost nosilcev
mandata vodilnih organov, da sodelujejo pri udeleţbi v podjetju.
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HÜFFER, U. (2008), §328 Rn 4.
Omejitev se nanaša na poseben predpis izvolitve NS, ki je bila v AktG vnesena s KonTraG, s čemer zakon
ohranja kontrolo nad lastništvom. Na ta način se nevtralizira vpliv uprav, ki ga te lahko izvajajo nad
druţbami, ki imajo glasovalne pravice; več HÜFER, U. (2008), Rn 4.
KOCBEK, M. (2007), 227. člen ZGD-1.
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1.1. Kvalificirana vzajemna kapitalska udeležba
Kvalificirano vzajemno kapitalsko udeleţbo določata drugi in tretji odstavek 531. člena ZGD1. Razlikujemo enostransko327 in dvostransko328 kvalificirano vzajemno kapitalsko udeleţbo.
V prvem primeru je druţba A večinski lastnik druţbe B ali drugače izvaja obvladujoč vpliv,
medtem ko je obratno B v A samo udeleţena v smislu prvega odstavka 531. člena ZGD-1.329
O dvostranski kapitalski medsebojni udeleţbi govorimo, ko sta obe druţbi vzajemno večinsko
udeleţeni oziroma lahko medsebojno uveljavljata obvladujoč vpliv. Določanje vzajemne
večinske udeleţbe opredeljuje 528. člen ZGD-1.

1.1.1 Pravne posledice kvalificirane vzajemne kapitalske udeležbe - obvladujoče
družbe

Vpliv zakonskih določil od 247. do 252. člena ZGD-1 je še posebej pomemben pri
kvalificirani vzajemni kapitalski udeleţbi.330 Drugi stavek 251. člena ZGD-1 prepoveduje
pridobitev lastnih delnic,331 v kolikor niso izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka
247. člena ZGD-1. Skladno z drugim stavkom 251. člena ZGD-1 smejo odvisne druţbe
pridobivati lastne delnice obvladujoče druţbe, samo v kolikor je to dovoljeno delniški druţbi
v skladu s prvo do šesto in osmo alinejo prvega odstavka in drugega odstavka 247. člena
ZGD-1.332 V drugem odstavku 247. člena ZGD-1 zakon določa omejitev količine na 10 %
osnovnega kapitala, oblikovanje rezerv za pridobitev lastnih delnic in pridobitev le v celoti
plačane lastne delnice.
Obvladujoče druţbe, katerih delnice poseduje odvisna druţba, imajo vse zgoraj opisane
količinske omejitve po prvem in drugem odstavku 250. člena ZGD-1 in zadnjem stavku 251.
člena ZGD-1 (obveznost zahteve po odsvojitvi). Osnova izračuna 10 % omejitve osnovnega
kapitala, kot poudarja LUTTER v Köln Komm Rn 22, je višina osnovnega kapitala
obvladujoče delniške druţbe. Vse lastne delnice, pridobljene v skladu z drugim stavkom 251.
člena ZGD-1, se seštevajo. To velja tudi za delnice, ki jih ima odvisna ali druţba v večinski
327
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Drugi odstavek 531. člena ZGD-1; EMERICH, (2008), §19 Rn 1.
Tretji odstavek 531. člena ZGD-1; Ibidem.
HÜFFER, U. (2008), §19 Rn 4.
HÜFFER, U. (2008), Rn 6 posebej poudarja §19 II nasproti §§ 71 AktG pri pridobivanju lastnih delnic.
Več o posebni pravni ureditvi in teleološki razlagi §71 d AktG za druţbe z vzajemno večinskim deleţem
CAHN/FARRENKOPF (1984), str. 178.
Brez te omejitve bi bilo mogoče pri vzajemni kapitalski udeleţbi omejitve od 247. do 252. člena ZGD-1
izigrati.
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lasti ţe pred nastankom odvisnega razmerja, kot je pojasnjeno na strani 77. Odvisna druţba
mora svoje lastništvo zmanjšati na predpisano skupno količino 10 % osnovnega kapitala s
prenosom razlike na obvladujočo druţbo, ki te delnice nato odsvoji.333 Po četrtem odstavku
251. člena ZGD-1 ima obvladujoča druţba pravico od odvisne druţbe zahtevati, da ji na
zahtevo izroči lastne delnice, saj ima po prvem in drugem odstavku 250. člena ZGD-1 čas do
enega leta, da odsvoji nedovoljeno pridobljene lastne delnice.334 Rok za odsvojitev prične teči
z dejansko pridobitvijo lastnih delnic s strani odvisne druţbe335 in bi moral zadoščati za to, da
druţba poišče, z vidika uprave, »prijateljskega« delničarja, ki je pripravljen prodati svoje
delnice. Z naslova preostanka delnic v višini 10 % osnovnega kapitala delniška druţba ne
more uresničevati članskih pravic.336 Problem se pojavi v primeru dvostranske večinske
kapitalske udeleţbe, saj ne obstaja določba, ki bi obema druţbama določala, katera od obeh
druţb mora zmanjšati svoj deleţ (perpleksnost). V literaturi podane rešitve tega vprašanja
niso enoznačne. Nakazane rešitve337 gredo v smeri obojestranske obveznosti zmanjšanja
količine lastnih delnic na dovoljeno mejo 10 % v primeru, da nobena od druţb nima prenosne
ali reparacijske obveze na obsegu pridobitve.338
Članskih pravic iz večinske kapitalske udeleţbe tudi v tem primeru ni, kot določa 249. člen
ZGD-1. To pomeni, da sme odvisna druţba v obvladujoči druţbi pridobiti le delnice do
višine 10 % osnovnega kapitala, ter da iz teh delnic ni mogoče uveljavljati članskih pravic.
Vsemu, kar presega količinsko omejitev, mora odvisna druţba omogočiti, da preide v posest
obvladujoče druţbe,339 da lahko ta izpolni svojo zakonsko obveznost340 odsvojitve ustreznega
deleţa v zakonskem roku.341 V kolikor odsvojitev ni izvedena v roku, je delnice potrebno po
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250. člen, četrti stavek 251. člena ZGD-1 in HÜFFER, §19 Rn 6.
Kot izhaja iz drugega odstavka 250. člena ZGD-1, obstaja triletni rok odsvojitve za delnice, ki so bile
pridobljene skladno s prvim odstavkom 247. člena ZGD-1. Obveza odsvojitve zajema skladno z zakonom
pridobljene delnice, ki preseţejo dovoljeni nivo 10 % osnovnega kapitala druţbe. To velja za delnice,
določene v četrti do sedmi alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1, za vse ostale primere velja omejitev
10 % iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1.
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HÜFFER, U. (2008), AktG Rn 15; OESCHLER v Rn 60.
336
Člen 249. in četrti stavek 251. člena ZGD-1.
337
HÜFFER, U. (2008), §19 Rn 8;, BAYER, W. (2008), Rn 39; EMMERICH, (2008), Rn 10.
338
Ibidem; tudi LUTTER v KolnKomm §71 d Rn 48.
339
To je mogoče pri druţbah hčerah, saj četrti stavek 251. člena in četrti odstavek 247. člena ZGD-1 določata
ničnost pridobitve lastnih delnic, vendar veljavno pridobitev.
340
Kršitev pravnih obveznosti je v nasprotju s predpisi in prekršek po deveti točki 686. člena ZGD-1, uprave
in nadzorni sveti so tudi odškodninsko odgovorni po 263. členu ZGD-1; primerjaj HÜFFER, U. (2008), §71
c Rn 9.
341
KOCBEK, M. (2007), 252. člen ZGD-1 str. 277; tudi HÜFFER §71 d Rn 20.
334
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381. členu ZGD-1 umakniti.342 Čeprav so uprave obvladujočih druţb pri odsvojitvi delnic
samostojne, kljub temu ne morejo prosto po lastni presoji izbrati kupca in delnic »parkirati«
pri prijateljskih investitorjih. Velja namreč, da morajo uprave ravnati kot vestni skrbniki
druţbenega premoţenja in zasledovati najboljšo moţno ceno, ki bi jo dosegli v primeru
odsvojitve delnic preko borze. Prodaja prijateljski tretji osebi izven borze v tem primeru
praktično ni mogoča, čeprav je moţna kršitev načela enakopravne obravnave z izključitvijo
prednostne pravice po tretjem odstavku 337. člena ZGD-1. Izbor prodajne tehnike je v
pristojnosti uprave, upoštevaje doseganje najboljšega učinka za druţbo.343
Nemški AktG v §186 III 4 postavlja domnevo, da je prednostno pravico mogoče izključiti, v
kolikor se osnovni kapital poveča z denarnim vloţkom, ki ne presega 10 % osnovnega
kapitala, in emisijska cena delnic ni bistveno niţja od borzne vrednosti delnic. V primeru
razdruţevanja večinske kapitalske udeleţbe344 je običajno ta omejitev vedno prekoračena. V
kolikor primerjamo zadnji stavek 251. člena, četrti odstavek 247. člena in drugi stavek 250.
člena ZGD-1, vidimo, da čeprav je obligacijsko-pravno posel neveljaven, ima odsvojitelj
pravico do »zahtevka za vračilo«345 od odvisne druţbe, ki je delnice pridobila, v kolikor bi
nastala poslovna škoda zaradi neustreznega tečaja odsvojitve lastnih delnic. Običajno se
takšni zahtevki uveljavljajo, kadar cena odsvojitve ţe v osnovi ni ugodna. Obveza odsvojitve
po drugem odstavku 250. člena ZGD-1 omogoča, da odvisna druţba sama odsvoji delnice
mimo določila prvega in drugega odstavka 250. člena ZGD-1 in na ta način odpravi zakonsko
zahtevo obvladujoče druţbe po odsvojitvi preseţka lastnih delnic. Naloga uprav obvladujoče
druţbe je, da preprečijo moţnost, da bi nastala poslovna škode. Hkrati je takšna pravna
oblika lahko tudi izgovor za to, da delnice pridobiva inozemska druţba hčera, za katero ne
veljajo določila 531. člena ZGD-1, in je nakupna pogodba podvrţena tuji zakonodaji.346 Če
primerjamo drugi odstavek 247. člena ZGD-1, ki zahteva oblikovanje sklada za lastne delnice
in prepoveduje poseganje v katero koli zakonsko rezervo, in drugi stavek 251. člena ZGD-1,
vidimo, da je tudi odvisni druţbi prepovedano financiranje nakupa lastnih delnic obvladujoče
druţbe, saj bi s tem posegla v premoţenje obvladujoče druţbe.347
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KOCBEK, M. (2007), 250. člen ZGD-1; tudi §71 c III AktG.
Več o tehnikah prodaje glej poglavje C, str. 40.
V nasprotju z odtujitvijo po pridobitvi lastnih delnic, ki temelji na osnovi sklepa skupščine o pridobitvi
lastnih delnic po prvem odstavku osme alineje 247. člena ZGD-1, kjer je ţe v osnovi omejitev na 10 %
osnovnega kapitala.
OESCHLER, U. (2008), §71 d Rn 61.
Gelatine-Urteile des BGH, 26. 4. 2004 - IIZR 155/02, BB 2004.
Več v poglavju E. III, 2.1, str. 96.
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1.1.2 Večstopenjsko razmerje odvisnosti
Pri tako imenovanih večstopenjskih ali kroţnih348 udeleţbah pridobiva več druţb medsebojno
kapitalsko udeleţbo. Pri tem ima druţba A deleţe v druţbi B, B ima deleţe v druţbi C.
Druţba C je spet udeleţena v druţbi A. Kadar je ciljna druţba A udeleţena v druţbi B, B v
druţbi C, C pa ima deleţ v druţbi A, je vsaka druţba v drugi udeleţena največ s 50 % in je
lahko (kot pri medsebojni udeleţbi po prvem odstavku 531. člena in 554. členu ZGD-1) s
premoţenjsko gospodarskega vidika doseţena največ 12,5-odstotna udeleţba v sami sebi.349
Če med kroţno udeleţenimi druţbami ni razmerja večinske udeleţbe ali odvisnosti, te druţbe
niso vzajemno udeleţene druţbe v smislu 528. člena ZGD-1.350 Takšne kroţne udeleţbe 531.
člen ZGD-1 v osnovi ne zajema, saj medsebojna udeleţba v tej obliki ni predloţena. Določbe
zakona se nanašajo le na udeleţbo med dvema druţbama,351 tretja je lahko subjekt povezave
le na podlagi četrtega odstavka 528. člena ZGD1, ki zahteva razmerje odvisnosti. Drugače je,
kadar ena od druţb v kroţni udeleţbi prestopi mejo 50 %.352 V tem primeru se lastnina delnic
po 529. členu ZGD-1 v odvisnih in obvladujočih druţbah, skladno s četrtim odstavkom 528.
člena ZGD-1, prišteje k tretji druţbi. V kolikor skupni znesek delnic tretje druţbe preseţe
vrednost 25 %, se za odločanje glede medsebojne udeleţbe uporablja prvi odstavek 528. člena
ZGD-1.353 Na ta način se doseţe uresničitev obveze seštevka udeleţbe v medsebojno
vključenih druţbah v večinskih ali drugače odvisnih druţbah. Omenjeni predpisi imajo
praktičen pomen, saj so pravne norme oblikovane nevtralno in veljajo za vse druţbe. Ker
predpisi o pridobivanju lastnih delnic izrecno ne sluţijo varovanju premoţenja druţbe, je
pomembna določitev o tem, kdaj gre za večinsko udeleţbo ali obvladajoči odnos, v kolikor je
prišlo do prekoračitve dovoljene stopnje udeleţbe, saj ta vpliva na učinkovitost oblikovanja
premoţenja druţbe pri predhodnih pridobitvah v odnosu večstopenjske udeleţbe. V primeru,
da delnice druţbe matere pridobiva druţba vnukinja, ki je delnice pridobila posredno, saj je
med obema druţbama udeleţena še druţba hči, je razmerje, ali je druţba vnukinja od druţbe
matere obvladana ali le v njeni večinski lasti, odvisno od četrtega odstavka 528. člena ZGD-1,
ki zahteva prištetje delnic druţbe vnukinje, kadar je v lasti druţbe hčere. Zakon izhaja iz
predpostavke, da je druţba hči odvisna druţba druţbe matere, zato pripadajo vse delnice
hčere iz vnukinje materi.
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IVANJKO, Š./PIVKA, H. (2007), 531. člen ZGD-1, str. 250.
Ibidem.
DRNOVŠEK, G.(2005), str. 12; BAYER v Munc.Komm AktG RN 36.
DRNOVŠEK, G. (2005), str. 12; BAYER v Munc.Komm AktG RN 36.
Prvi odstavek 531. člena ZGD1.
CAHN, A. (2006), str. 66.
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Kot poudarja CAHN,354 predpis zaradi dvojnosti, kljub zahtevi po pripisu delnic druţbe hčere
k druţbi materi v primeru obvladovanja, ni zadosten, da bi zaščitil premoţenje druţbe. Ni
namreč jasno, kako zelo je premoţenje druţbe matere zaradi izplačil »izstopnim« delničarjem
zmanjšano, ko druţba vnukinja plačuje protivrednost za pridobitev lastnih delnic druţbe
matere. Te delnice predstavljajo posredno lastno udeleţbo in so s poslovnega vidika »brez
vrednosti«. Vse je odvisno od stopnje premoţenjske prepletenosti med druţbami. Ob tem je
odločilno, kateri del plačila, ki ga plača druţba vnukinja delničarju, izhaja iz premoţenja
druţbe matere. Ali večinska udeleţba matere v vnukinji omogoča obvladujoč vpliv oziroma
ga izjemoma ni, ker druţba hči zaradi odstopne pogodbe o omejevanju članskih pravic ni
odvisna druţba matere, ne igra pomembne vloge za premoţenjsko prepletenost. Zakon gre po
mnenju CAHNA355 predaleč, saj pri obvladujočem vplivu matere vse delnice hčere v vnukinji
prepiše materi. Zakon ponareja zaščito premoţenja, saj v vsaki denarni enoti, ki jo druţba hči
investira v udeleţbo v druţbo vnukinjo, definira izvor v premoţenju druţbe matere, čeprav je
to s poslovnega vidika le enakovredna količina udeleţbe matere v hčeri. Zakonsko pravilo je
v skladu s poslovno-pravno ugotovitvijo le, kadar je druţba mati edini lastnik druţbe hčere.
Razlog te pomanjkljivosti ponovno izhaja iz četrtega odstavka 528. člena ZGD-1 in nanj
vezanih pravil, ki samostojno ne ščitijo premoţenja druţbe, temveč v prvi vrsti skrbijo za
pravila kapitalskih struktur in zaščito manjšinskih druţb. Pri tem izhaja iz nevarnosti, da ima
obvladujoča druţba na voljo vpliv, ki presega vpliv, ki ji ga zagotavlja udeleţba. Preko
udeleţbe odvisne druţbe razpolaga s celotnim potencialom vpliva, ki ga tvori tudi deleţ, ki ga
ohranja tretja druţba.
Z zornega kota zaščite premoţenja po eni strani manjka primerljivost vzvodnega učinka
obvladujočega poloţaja druţbe, po drugi strani pa ni mogoče vnaprej odkriti nevarnosti
prekritja premoţenja druţbe, saj druţba lahko zavlačuje z neobjavo prevladujočega vpliva
druţbe matere. Sam sistem povezovanja premoţenja ne dopušča ugovora, vendar zahteva
dosledno izvajanje predpisov, ki določajo nedopustnost pridobivanja deleţev preko posredno
povezanih druţb. Skozi zakon so ţe vnaprej zabeleţeni domišljeni primeri podrejanja s
primerljivimi omejitvami o povezovanju premoţenja, kot to velja pri oblikovanju kapitalske
prepletenosti pri enostavnem vzajemnem odnosu. Tako kot pridobitev deleţev preko
posredno povezanih druţb, po drugi strani tudi tukaj, ne sme zaščita premoţenja ustvarjati
gospodarske in pravno-politične zapore, ki vodi v tendenčno škodo medsebojne povezanosti,
354
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Ibidem.
CAHN, A. (2006), str. 68.
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kot v primeru, da si morajo udeleţene druţbe zagotavljati drage raziskave o dopustnih
razmerjih udeleţbe, da ugotovijo pravne zahteve glede načrtovanih pridobitev lastnih delnic
in ohranitve kapitala. Odločno napihnjene vrednosti, ki posegajo v omenjene varovane
premoţenjske obveznosti, se morajo posledično tudi tukaj ozirati na poznavanje moţnosti
medsebojno udeleţenih druţb. V ta namen je potrebno upoštevati določilo o medsebojnem
obveščanju po 532. členu ZGD-1, tako da se zahtevi po zdruţevanju premoţenja,
pridobljenega s strani druţbe vnukinje, prilagodi glede na moţnosti, ki jih ima druţba mati.356
Dolţnost obveščanja in posledice kršitve dolţnosti obveščanja po 532. členu ZGD-1 veljajo
tudi za druţbe, ki kotirajo na borzi.

2. Pravna definicija družbe hčere
Ţe v predhodnjih poglavjih je bilo poudarjeno, da originarno pridobivanje lastnih delnic ni
dovoljeno odvisnim druţbam in hčerinskim podjetjem, kot določata prvi in drugi odstavek
229. člena ZGD-1, s čimer se doseţe usklajenost računovodskih pravil in hkrati neusklajenost
do splošnih koncernskih pravil357 (glej poglavje E II Pridobivanje lastnih delnic preko
odvisnih druţb in druţb v večinski lasti, stran 83).
Pridobivanje lastnih delnic delniške druţbe preko hčerinskega podjetja je moţno, če je to
dovoljeno tudi druţbi materi. V primeru, ko je druţbi hčeri dovoljen nakup na osnovi izjem
po 247. členu ZGD-1, nadaljnja prodaja druţbi materi ali drugi druţbi hčeri ne pomeni
opravičevanja. Druţba hči sme kupovati zgolj delnice, ki so v celoti plačane. Prepoved, ki
izhaja iz prvega stavka druge točke 229. člena ZGD-1 ne ščiti samo delniške druţbe, temveč
tudi odvisne druţbe ali druţbe v večinski lasti. Prvi stavek drugega odstavka v sebi dejansko
nosi opozorilo, da je pri medsebojno udeleţenih druţbah lahko ogroţen nivo njihovega
kapitala. To ne velja samo za varovanje zbranega kapitala, ampak varuje pred moţnimi
manipulacijami. Gre za t. i. zrcalni učinek, saj drugi odstavek dejansko ni oblikovan z
namenom varovanja. ZGD-1 ne more omejevati prevzemov lastnih delnic delniške druţbe
preko svojih odvisnih ali druţb v večinski lasti, ne glede na prepoved pravnih oblik. Obratno,
delniški druţbi mora prepovedati prevzeme lastnih delnic, svojih odvisnih druţb ali druţb, ki
jih ima v večinski lasti, ne glede na pravno obliko.
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Namen prvega stavka druge točke 229. člena ZGD-1 ni zaščita, zato zahteva uporabe določbe
ne velja, kadar gre preprosto za prevzem lastnih delnic delniške druţbe, temveč ko gre za
prevzem lastnih delnic delniške druţbe, ki deluje po slovenski zakonodaji. To velja tudi,
kadar gre za odvisno delniško druţbo ali druţbo v večinski lasti, ki posluje po tujem pravu.358
Ob tem ni pomembno, na kakšni osnovi nastaja odvisnost359 (glej poglavje E II Pridobivanje
lastnih delnic preko odvisnih druţb in druţb v večinski lasti, stran 83). Kadar imamo tujo
odvisno delniško druţbo ali druţbo v večinski lasti domače delniške druţbe, ne glede na
pravno obliko, ga prvi stavek druge točke 229. člena ZGD-1 ne omejuje pri prevzemu delnic
delniške druţbe.360
V primeru, da je za pridobitev lastnih delnic potreben sklep skupščine (odstavki 4, 7 in 8 247.
člena ZGD-1), in te delnice pridobiva druţba hči, mora sklep oblikovati skupščina matere, saj
gre za njene delnice in njen kapital. Ob tem je potrebno paziti na omejitev skupne višine
lastnih delnic v strukturi kapitala. Tudi v primeru, ko pride do ponovne odsvojitve
pridobljenih lastnih delnic druţbe matere preko organiziranega trga, je potreben sklep, ki ga
sprejme druţba mati in izvaja druţba hči. Količinska omejitev na 10 % osnovnega kapitala,
drugi odstavek 247. člena ZGD-1, se nanaša na lastne delnice druţbe hčere, delnice, ki jih za
račun druţbe matere pridobiva tretja oseba ali lastne delnice matere, ki jih ţe poseduje druţba
hči. Vse te delnice se seštevajo in vsota ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala druţbe
matere. Ta omejitev velja tudi za pridobivanje in posedovanje delnic druţbe matere v
investicijskih skladih, v kolikor je druţba mati v njih udeleţena. V tem primeru investicijski
sklad posluje za njen račun zgolj v višini udeleţbe druţbe matere. To je razlog za to, da se
poudarja pomembnost informiranosti o stanju gibanja lastnih delnic v koncernih.
Za pridobivanje delnic druţbe matere more druţba mati oblikovati ustrezen vir za lastne
delnice, kot v primeru, če bi jih pridobivala sama. Razlog je zakonsko določilo, ki ščiti
premoţenje druţbe matere, čeprav direktno delnice niso plačane iz njenega računa, vendar
ima kongentno dolţnost oblikovanja rezerv.
Tretji odstavek 247. člena ZGD-1 lahko smiselno razširimo tudi na druţbo hči. Poročanje na
naslednji skupščini druţbe matere o pridobivanju oziroma umiku lastnih delnic je potrebno,
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GRASMANN, Rn 891; LUTTER, KölnKomm Rn 65; HENZE v Großkomm Rn 102.
HENZE v Großkomm Rn 102.
LUTTER in Kölner Komm Rn 68; HENZE v Großkomm Rn 105-107.
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kadar to teče preko druţbe hčere. Smiselna uporabnost 247. in 251. člena ZGD-1 o
dovoljenem skupnem deleţu lastnih delnic druţbe matere velja tudi za druţbo hčer. Obveza
odsvojitve oziroma umika lastnih delnic po zakonu zavezuje druţbo mater, da od druţbe
hčere na osnovi ustrezne protivrednosti pridobi lastne delnice, ki jih nato ustrezno umakne
oziroma odsvoji.
Druţba hči z naslova pridobljenih delnic uveljavlja vse pravice, razen pravice do glasovanja
na skupščini druţbe matere, čeprav drugi stavek 251. člena ZGD-1 dosedanjo omejitev
pridobivanja lastnih delnic in mirovanja pravic iz delnic druţbe matere razširja tudi na druţbo
hči.361 Odprto ostaja vprašanje mirovanja pravic odvisnih druţb, t.i. investicijskih skladov, ki
v svojih portfeljih nemalokrat hranijo delnice druţb mater in uresničujejo svoje glasovalne
pravice na njihovih skupščinah.362
Pravni posli, s katerimi se pridobivajo zgolj pravice razpolaganja z delnicami druţbe matere,
ne pa tudi imetništvo, ne zapadejo pod določilo drugega stavka 251. člena ZGD-1.363 V tem
primeru gre za investicijske sklade, ki delnice kupujejo s posebnimi sredstvi vlagateljev in
praktično druţba mati, ki je kapitalsko udeleţena v takšnem investicijskem skladu, ne ogroţa
svojega premoţenja. Prav tako vse pravice iz delnic pripadajo skupini lastnikov in ne
poslovodstvu investicijskega sklada, ki mora na skupščinah glasovati v korist svojih
investitorjev.

2.1. Nakup delnic za račun delniške družbe ali hčerinske družbe
Tretji odstavek 229. člena ZGD-1 ščiti delniško druţbo in ne prevzemnika delnic. Tudi v
primeru prevzema lastnih delnic za račun od delniške druţbe odvisne druţbe ali druţbe v
večinski lasti je zaščita usmerjena na delniško druţbo (glej drugi odstavek 229. člena ZGD1), vendar posredna zaščita hčerinske druţbe ni izključena. V primeru, da tuj »slamnati«
lastnik prevzame delnice delniške druţbe, vedno velja tretji odstavek 229. člena ZGD-1, ne
glede na to, ali jih prevzame za račun delniške druţbe ali druţbe v večinski lasti.364
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CAHN, A.(2001), str. 1929.
CAHN, A.(2001), str. 1929.
LUTTER v Kölner Komm AktG 2, §71 Rn 18-20; HÜFFER, AktG 4, §71 Rn 4-6.
HENZE v Großkomm Rn 103; LUTTER v Kölner Komm Rn 66- 67.
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V. OBVEZNOSTI UPRAVE PO PRIDOBITVI LASTNIH DELNIC
1. Splošno
Spričo izjemne širine pojavnih oblik publicitete v celotnem pravnem redu s svojimi
heterogenimi funkcijami in z različnimi interpretacijami javnosti, kot posebna oblika izstopa
publiciteta podjetij oziroma javno poročanje druţb.365,

366

V literaturi se izraz »javno

poročanje družb« uporablja tako v pravu kot v ekonomiji in interdisciplinarno. Intenzivnost
oblik javnega poročanja druţb je v zadnjem času močno v porastu, kar je vidno iz obsega
poročanja letnih poročil (npr. poročilo za investitorje, trajnostno poročilo, finančno poročilo
…).
Implementacija Direktive 2006/68/ES v slovenskem pravnem prostoru razširja izjeme (osmi
odstavek 247. člena ZGD-1), ki dovoljujejo pridobivanje lastnih delnic; na osnovi
skupščinskega sklepa v obdobju 36 mesecev, z določitvijo najniţjega in najvišjega zneska
delnice in s postavitvijo višine deleţa v osnovnem kapitalu, ki ne sme preseči 10 %. To je
mogoče le ob dosledni in izčrpni seznanjenosti javnosti. Skladno s posodobitvijo prava
gospodarskih druţb in krepitvijo sodelovanja pri upravljanju, naj bi bili člani upravnih,
poslovodnih in nadzornih organov druţbe druţbi kolektivno odgovorni za pripravo in objavo
letnih računovodskih izkazov in letnih poročil o poslovanju. Na tej osnovi je bila sprejeta
Direktiva 2006/46/ES.367 Cilj te direktive je izboljšati primerljivost ter transparentnost
podatkov in informacij, ki jih zagotavljajo računovodski izkazi in letna poročila v Evropski
uniji.
Na osnovi preglednejšega poslovanja, objavljanja informacij in boljših razkritij se pričakuje
povrnitev zaupanja v računovodske izkaze in letna poročila. Zaupanje udeleţencev
kapitalskega trga v pravilnost in popolnost računovodskih izkazov se je namreč tudi zaradi
gospodarskih škandalov v preteklih letih (Enron, Worlcom, Palamat) zmanjšalo.
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MERKT, H. (2001), str. 21.
Unternehmenspublizität (javno poročanje druţb – lasten prevod).
Direktiva 2006/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dnem 14. junij 2006 o spremembi direktiv Sveta
78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst druţb, 83/349/EGS o konsolidiranih
računovodskih izkazih, 86/635/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih
izkazih bank in drugih finančnih institucij ter 91/674/EGS o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih
računovodskih izkazih zavarovalnic.
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Temelj druţbam, ki se odločajo pridobiti ali odsvojiti lastne delnice, so pravila
transparentnosti in seznanjanja javnosti na kapitalskih trgih, kot jih zahtevajo Zakon o
gospodarskih druţbah (ZGD-1), Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravila borze
d.d.. Pravo trga kapitala je tudi informacijsko pravo.368
Nemški AktG ima v svojem tretjem odstavku §71 še dodaten tretji stavek,369 ki druţbam
nalaga, da tudi BAWe (nemška različica Agencije za trgovanje z vrednostnimi papirji, ki ima
domicil na finančnem ministrstvu) redno obveščajo o sklepih skupčin, iz katerih so razvidni
razlogi nakupa lastnih delnic, namen in količina pridobljenih lastnih delnic.
Slovenska odločitev, da ZGD-1 kongentno ne določa »sprotnega« poročanja Agenciji za
trgovanje z vrednostnimi papirji o sklepih skupščine o pridobivanju lastnih delnic, izhaja iz
pragmatične odločitve, da šele dejanska

pridobitev lastnih delnic omogoča relevantno

informiranje javnosti. Odločitev poslovodstva o nakupu lastnih delnic se bo izvedla enkrat v
prihodnosti (zakon dopušča izvedbo nakupa v obdobju 36 mesecev od sprejetja sklepa), s tem
poslovodstvo pridobiva določen manevrski prostor glede na negotovo dogajanje na
kapitalskem trgu, povezano s planiranjem in z realizacijo te odločitve. Nerealno je
pričakovati, da bo poslovodstvo ţe v sklepu točno preciziralo, »kdaj bo kupovalo lastne
delnice in točen znesek, ki ga bo porabilo«. Zelo hitro se namreč lahko zgodi, da pride do
sprememb tečaja delnice ali drugačnih potreb druţbe po kapitalu, ki lahko planirano
pridobivanje lastnih delnic ustavi. Informacija o pridobivanju lastnih delnic v prihodnosti še
ne pomeni, da bo do dejanskega nakupa ali prodaje lastnih delnic, ki poteka v daljšem
časovnem obdobju (36 mesecev), tudi prišlo.
Delničarji svojo pravico po obveščenosti izpolnjujejo na skupščini. Sklep skupščine ima
signalni učinek za delničarje, saj sporoča, da bo druţba »pridobivala lastne delnice«.
Odločitev o pridobivanju lastnih delnic ima z vidika potencialnega povpraševanja vpliv na
dogajanje na borzi, v kolikor druţba kotira na borzi, v drugih primerih pa nakup lastnih delnic
vpliva na vrednotenje podjetja in posredno na borzni tečaj.
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FLEISCHER, H. (2006), str. 451- 458; tudi v Böckli Schweizer Aktien R 3, (2004), §7 Rn 1, (... der von
»stark ausgebauten Informationrecht fur den Kapitalmarkt« spricht.)
Slovenski ZGD-1 v svojem tretjem odstavku 247. člena tega določila nima.
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Pravila Ljubljanske borze370 določajo, da mora izdajatelj takoj, ko je mogoče, borzi in
javnosti posredovati cenovno občutljive informacije, ki lahko vplivajo na kapitalsko strukturo
v druţbi izdajatelja in ceno vrednostnega papirja, med katere nedvomno spada izvršena
pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic, v trenutku ko doseţe 1 % vrednosti osnovnega
kapitala in vsakem nadaljnjem preseţenem odstotku.

2. Obveznost poročanja
Pomembne določbe, ki kongentno določajo poročanje in publiciteto, so predvsem delniške in
trţno kapitalske norme. Obveznost poročanja po pravu kapitala se deli na na tri sklope: (i) ob
izdaji delnic, (ii) informacija o udeleţbi in (iii) poročanje uprave o poslovanju druţbe. Pred
sprejetjem ZTFI-1 je veljala obveznost poročanja po 465. členu ZGD (532. člen ZGD-1), ki
določa da ima druţba obveznost obvestiti drugo kapitalsko druţbo takoj, ko je presegla 25 %
delnic druge druţbe. Na ta način se je delno dopuščala velika udeleţba.371 Obveznosti
poročanja po ZGD-1 niso enake pravilom ZTFI.372 Pravila o gospodarskih druţbah temeljijo na
udeleţbi v kapitalu, ZTFI na deleţu glasovalnih pravic (106. člen ZTFI). Zakona, ki obstajata
drug poleg drugega in tvorita enovito pravno celoto, se uporabljata kot alternativa.373 Za
druţbe, ki kotirajo na borzi, kongentno velja obveznost poročanja na osnovi glasovalnih pravic
po 106. členu ZTFI, ki temelji na občutno niţjih spremembah.374
Uprave druţb so zakonsko zavezane k poročanju o časovnici pridobivanja lastnih delnic v
preteklem poslovnem letu na prvi naslednji skupščini (tretji odstavek 247. člena ZGD-1), s
čimer se izpolnjuje tudi obveza obveščanja javnosti. Na ta način je vsak delničar seznanjen s
tem, v kakšnem obsegu so bile pridobljene lastne delnice, in ali se bodo v prihodnosti še
pridobivale.
370
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Borzna pravila so po svoji naravi avtonomno pravo in jih borza sprejema preko predstavnikov svojih članov
(nadzornega sveta) sama, skladno z določili ZTFI, potrjuje jih Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Pravila predstavljajo sestavni del pogodbenih razmerij (splošne pogoje poslovanja) med borzo, člani borze
in njihovimi borznimi posredniki.
Na tej osnovi je leta 1991 Ignaz Walter kontroliral 40 % Dywidag (Dyckenhoff und Widman AG) in kjub
temu ni presegel praga 24,9 %, saj je svojo udeleţbo porazdelil na več povezanih strank, vključno s svojimi
otroci. Nikoli ni poročal o svoji udeleţbi in je zanikal svoje lastništvo. (študija JENKINSON/
LJUNGQVIST, (1997), str. 25.
Več o razlikah v normah poročanja v HAGALE, M. (2000), str. 726.
HÜFFER, U. (2010) AktG §20 Rn 1.
Pragovi pomembnega deleţa so deleţi glasovalnih pravic v delniški druţbi, ki pripadajo posameznemu
delničarju ter predstavljajo 5, 10, 15, 20, 25 odstotkov, 1/3 , 50 ali 75 odstotkov vseh glasovalnih pravic v
tej druţbi.
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Proces pridobivanja lastnih delnic druţbe veţe določena finančna sredstva, ki jih v primeru
nujne sanacije poslovanja ni mogoče takoj uporabiti. Večkrat poudarjeno varovanje
delničarjev in upnikov je zakonsko urejeno tako, da je za nakup lastnih delnic mogoče
nameniti zgolj sredstva iz rezerv iz dobička (tretja točka drugega odstavka 64. člena ZGD-1),
namenjenega za pridobivanje lastnih delnic, z obvezo po javni objavi letnega poročila (prvi
odstavek 58. člena ZGD-1 in prve točke 109. člena ZTFI375) Agenciji za javnopravne
evidence in storitve, z natančnim razkritjem poslovanja z lastnimi delnicami v prilogi k
izkazom letnega poročila druţbe (peta točka prvega odstavka 69. člena ZGD-1) in z
obveznostjo poročanja cenovno občutljive informacije pridobivanja ali odsvajanja lastnih
delnic v skladu s Pravili Ljubljanske borze (določeno v 42. členu in osmi alineji 39. člena
Pravil).376
Direktiva 2006/46/ES uvaja pojem »transakcija«, ki ga je potrebno interpretirati široko in
funkcionalno.377 Z njim niso mišljeni le pravni posli, temveč vsi ukrepi, katerih predmet so
odplačni ali neodplačni prenosi delov premoţenja in dolgov; torej vse transakcije pravne in
gospodarske narave, ki lahko vplivajo na finančni poloţaj druţbe. Namen te določbe o
razkritju je v varovanju manjšinskih delničarjev.378
Neupoštevanje zakonskih predpisov o javni objavi veljavnega letnega poročila v 686. členu
ZGD-1 določa plačilo globe.
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Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI).
Pravila borze d.d.
ODAR, M. (2008), str. 952.
Iibidem.
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2.1. Razkritja v letnem poročilu
ZGD-1 v prvem odstavku 60. člena določa sestavo letnega poročila, katerega del tvori tudi
priloga s pojasnili k izkazom. V peti točki prvega odstavka 69. člena ZGD-1 zakon uvaja
dodatno obvezno razkritje v prilogi k izkazom v okviru rezerv iz dobička lastne delnice in
razkritje lastnega poslovnega deleţa (kot odbitna postavka). Gre za pridobljene lastne delnice
in lastne poslovne deleţe, ki so se v preteklosti izkazovali med kratkoročnimi in dolgoročnimi
finančnimi naloţbami.379 Zakon izrecno določa, da je potrebno vse podatke o poslovanju z
lastnimi delnicami razkriti v letnem poročilu. V skladu s peto točko prvega odstavka 69. člena
ZGD-1 mora delniška druţba v posebnem delu letnega poročila (priloga k izkazom) pojasniti
posamezne bilančne postavke, podatke o stanju in gibanju lastnih delnic, v kolikor izpolnjuje
naslednje predpostavke:

a) ob koncu poslovnega leta je imetnik lastnih delnic, ne glede na to, kdaj jih je pridobila (v
poslovnem letu, na katerega se letno poročilo nanaša ali v prejšnjih poslovnih letih),

b) ob koncu poslovnega leta odtuji lastne delnice, ne glede na to, kdaj je te lastne delnice
pridobila, oziroma v kolikor ob koncu poslovnega leta nima več nobene lastne delnice,

c) lastne delnice pridobi med poslovnim letom, ne glede na to, ali jih do konca poslovnega
leta odsvoji.
V primeru pridobitve lastnih delnic je v prilogi k izkazom letnega poročila potrebno razkriti:380
a) nominalni znesek lastnih delnic, ki jih je druţba oziroma tretja oseba za račun druţbe
pridobila oziroma odsvojila v poslovnem letu, njihov deleţ v osnovnem kapitalu, datum
pridobitve, razlog pridobitve381 oziroma odtujitve in denarno vrednost nasprotne dajatve,
b) število, znesek in deleţ lastnih delnic, ki jih je druţba ali tretja oseba v imenu druţbe
sprejela v zastavo,
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ODAR, M. (2007), 65. člen ZGD-1, str. 432.
PLAVŠAK, N. (2006), 69. člen ZGD-1, str. 460.
V primeru pridobitve ne zadošča razlog iz 247. člena ZGD-1, ampak morajo biti pojasnjene konkretne
okoliščine.
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c) skupni nominalni znesek lastnih delnic, katerih imetnik je druţba oziroma tretja oseba za
račun druţbe na bilančni presečni dan, njihov deleţ v osnovnem kapitalu ter skupni
nominalni znesek lastnih delnic, ki jih ima druţba oziroma tretja oseba za račun druţbe na
bilančni presečni dan letne bilance v zastavi in njihov deleţ v osnovnem kapitalu.
Pri sestavi računovodskega dela letnega poročila morajo druţbe poleg vseh pojasnil, ki so bila
do sedaj zahtevana v 69. členu ZGD-1, razkriti tudi razkritja glede izpostavljenosti tveganju z
naslova: (i) razkritij operacij druţbe, ki niso izkazane v bilanci stanja, so pa tveganja in
koristi, ki iz njih izhajajo, pomembna za oceno finančnega stanja druţbe, (ii) razkritij
transakcij druţbe s povezanimi osebami (v skladu z definicijo povezane osebe po MRS 24 Razkritja povezanih strank), če so transakcije pomembne za oceno finančnega stanja druţbe
in niso bile opravljene pod običajnimi trţnimi pogoji. MRS 24 opredeljuje pojem povezane
stranke kot stranko, ki je neposredno ali preko enega ali več posrednikov povezana s
podjetjem, kar pomeni, da usmerja delovanje podjetja oziroma je s strani podjetja usmerjena,
ima deleţ v podjetju, kar ji zagotavlja pomemben vpliv na odločanje v podjetju, ali izvaja
skupno obvladovanje podjetja. Prav tako sem sodi povezava s stranko v skupnem podvigu,
stranko, ki je bodisi ključen član upravljalskega osebja podjetja ali njegovega obvladujočega
podjetja, bodisi je stranka oţji član druţine katerega koli posameznika v podjetju.
Določila o razkritjih v ZGD-1 predstavljajo zahtevani minimum razkritij, vsaka delniška
druţba se lahko sama odloči za dodatna razkritja, povezana z lastnimi delnicami.382
Stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z razkritji je, da zakonski zahtevi ni
zadoščeno, če so podatki o poslovanju z lastnimi delnicami zajeti zgolj v revizijskem
poročilu. Revizijsko poročilo namreč ni sestavni del letnega poročila. Letno poročilo je
notranji akt druţbe, za pravilnost katerega odgovarja uprava druţbe, medtem ko revizijsko
poročilo sestavi samostojna revizijska gospodarska druţba. Pravilnost tega stališča potrjuje
določilo prvega stavka prvega odstavka 57. člena ZGD-1, da niso vse druţbe zavezane k
revidiranju letnih računovodskih izkazov. V kolikor revizijsko poročilo ni sestavni del letnega
poročila, pomeni izostanek podatkov o pridobivanju lastnih delnic v letnem poročilu ničnost
letnega poročila.383 Neskladnost letnega poročila z zakonom ne more sanirati niti morebitno
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ODAR, M. (2003), str. 17.
Letno poročilo je nično, če je njegova vsebina v nasprotju z določili 401. člena ZGD-1.
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posebno obvestilo o poslovanju z lastnimi delnicami niti majhno število lastnih delnic, ki jih
je imela druţba ob zaključku poslovnega leta.384

2.2. Dolžnost poročanja uprave v primeru nujne pridobitve lastnih delnic
Prva alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1 dovoljuje pridobivanje lastnih delnic, kadar je
pridobitev nujna, da se prepreči neposredna škoda druţbi (glej opombo pod 205, stran 57), ne
da bi za to potrebovali sklep skupščine. Neposredna škoda mora groziti druţbi; tukaj ne gre
za škodo, ki bi jo utrpeli delničarji zaradi zmanjševanja borzne vrednosti delnic.385 V času
nakupa lastnih delnic je bistvena konkretna skrb za preprečitev neposredne škode, ki se
pričakuje v bliţnji prihodnosti.386 Nakup lastnih delnic mora biti nujen zaradi objektivnih
stališč387 preprečitve škode.388 Primer nujne pridobitve je lahko pridobitev delnic delničarja,
ki je velik dolţnik druţbe, in je jasno, da svoje terjatve ne bo mogel poravnati drugače. Nujno
se lahko pridobiva le v celoti plačane lastne delnice.
Tretji odstavek 247. člena ZGD-1 uprave zavezuje k temu, da o takšnem nujnem nakupu
lastnih delnic poročajo na prvi naslednji skupščini. Zakon na skupščini zahteva razkritje
vzroka nakupa, skupno število, najmanjši emisijski znesek, vrednosti delnic in deleţ
pridobljenih delnic v osnovnem kapitalu. Ob tem zakon ne določa, kakšen sklep mora
skupščina sprejeti na podlagi poročila o nujnem pridobitju lastnih delnic. Zato sprejeti sklep
skupščine potrjuje zgolj seznanitev s poročilom in v nobenem primeru ne pomeni odobritve
tega nakupa.
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Sodba Vrhovnega sodišča RS, III ips 189/99 z dnem 3. 2. 2000.
HÜFFER, U. (2010), §71 Rn 7.
Ibidem.
Subjektivni cilji uprav niso odločilni, več HÜFFER, §71 Rn 8.
Glej opombo 205, stran 57.
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2.3. Objava nakupa lastnih delnic po pravilih Ljubljanske borze
Sklep skupščine o nakupu lastnih delnic (npr. zaradi umika delnic) ima lahko bistven vpliv na
premoţenjsko ali finančno stanje druţbe izdajateljice in občuten vpliv na trţno vrednost
delnice, ki kotira na borzi. Nakup lastnih delnic lahko spreminja skupno število delnic z
glasovalno pravico,389 zato so uprave druţb, ki se odločijo kupovati lastne delnice, dolţne
razkrivati nova dejstva (sprememba deleţa) po pravilih trga kapitala, kot v svojem tretjem
odstavku določa ZTFI. Obveznost se nanaša na trgovanje z vrednostnimi papirji javnih druţb,
ki kotirajo na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji,390 in tudi na nejavne druţbe, če imajo
več kot 250 delničarjev in več kot 4 milijone € celotnega kapitala.391
Praksa v Sloveniji kaţe, da nekatere druţbe, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, o nakupu lastnih
delnic poročajo ob vsakem posameznem nakupu ali na tedenski ravni, vendar je število tistih,
ki na to »pozabijo«, mnogo večje. To med drugim omogoča ohlapen ZTFI, po katerem
morajo uprave javnost obvestiti le ob doseganju oziroma preseganju pet- ali desetodstotnega
praga ali pri zmanjšanju pod to raven. To je tudi razlog za teţavo, s katero sem se srečevala
pri iskanju podatkov za analizo vpliva osme alineje 247. člena ZGD-1, saj ATVP ne
razpolaga z informacijami o manjših poslih z lastnim delnicami, višini tečaja in o tem, ali je
bil nakup opravljen preko borze ali zunaj nje. Informacije, ki jih mora razkriti javna druţba,
lahko strnemo v tri skupine: periodične informacije, informacije o pomembnih deleţih ter
notranje informacije.392
Periodične informacije izhajajo iz četrtletnih in polletnih računovodskih poročil druţbe, iz
katerih je mogoče razbrati vpliv nakupa lastnih delnic na premoţenjsko oziroma finančno
stanje druţbe (likvidnostna sprememba druţbe).393
Odločitev uprave, da bo skupščini predlagala, da pooblasti upravo, da sme za 10 % vrednosti
osnovnega kapitala nakupiti lastne delnice, ima značaj notranje informacije. S tega vidika je
pomembna obveščenost javnosti o notranjih infomacijah. Ob tem mora druţba zagotoviti, da
ne bo prihajalo do nadaljnjega neupravičenega širjenja notranjih informacij na širši
nedefiniran krog ljudi. Predpisana oblika objave notranjih informacij je namenjena predvsem
389
390
391
392
393

Za prednostne delnice brez glasovalnih pravic in delno plačane delnice ni sprememb.
3. poglavje ZTFI.
Drugi odstavek 117. člena v zvezi z drugim odstavkom 4. člena ZPre-1.
Glej 3.4. Druge obveznosti javne druţbe ZTFI.
AERSSEN, R. (2000), str. 400.
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istočasnemu obveščanju potencialnih delničarjev, kot izhaja iz 42. člena Pravil borze d.d. (v
dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju drţave in v elektronski obliki, ki jo
predpisujejo Pravila).
Notranja informacija je vsaka informacija po prvem odstavku 373. člena ZTFI, ki še ni bila
objavljena - je natančna, se neposredno ali posredno nanaša na enega ali več finančnih
instrumentov in, v primeru ko postane javna, pomembno vpliva na ceno finančnih
instrumentov. Zaradi zagotavljanja oblikovanja realne cene finančnega instrumenta in
preprečevanja priviligiranja nekaterih vlagateljev mora izdajatelj takoj, ko je to mogoče,
vendar najkasneje četrti trgovalni dan, ko je dosegel ali presegel prag iz 105. člena ZTFI
najmanj 5 % lastnih delnic, oziroma je prekoračil glasovalne pravice v druţbi, to informacijo
objaviti. Ob tem mora zagotoviti, da ta notranja informacija ostane dostopna na njegovih
javnih spletnih straneh, saj se neposredno nanaša na finančni instrument, katerega izdajatelj
je.
Prav tako je potrebno objaviti, kadar druţba odsvaja ţe pridobljene lastne delnice in ne
dosega začetne, s sklepom predvidene vrednosti. V primeru odkupa zgolj 5 % lastnih delnic
in kasnejšega povečanja natančno do višine 10 % lastnih delnic je potrebna ponovna objava o
doseganju zastavljenih 10 % lastnih delnic. Druţbe morajo Agenciji za trg vrednostnih
papirjev poročati o spremembi deleţev na predpisanem obrazcu.394 Spremembe posredno
vplivajo na spremembo pravic za izplačilo obveznosti iz teh vrednostnih papirjev.395 Zakon
ne predpisuje objave direktnega števila glasovalnih pravic, temveč procentualno vrednost
glasovalnih pravic glede na skupno doseţeno vrednost.396

Zakonodajalec je spremembo pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic iz Druge direktive
77/91/EGS vezal na obvezno spoštovanje Direktive 2003/6/ES.397 Tako mora druţba (tudi od
nje odvisna ali obvladujoča druţba)398 ob koncu meseca poročati o spremembi glasovalnih
pravic, na katere je razdeljen osnovni kapital, kadar lasten nakup delnic druţbe preseţe prag
pomembnega (glasovalnega) deleţa. Preostalim delničarjem se spremembe ne beleţijo, dokler
394
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Drugi odstavek 127. člena ZTFI.
Drugi odstavek 128. člena ZTFI.
SUDMEYER, J. (2002), str. 685.
Direktiva 2003/6/ES, z dnem 28. januar 2003 o trgovanju z notranjimi informacijami in trţni manipulaciji
(zloraba trga), ki je implementirana v zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov (peta točka prvega
odstavka 2. člena ZTFI).
Tretji odstavek 104. člena ZTFI.
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se delnice dejansko ne vpokličejo. To pomeni, kadar kupuje lastne delnice druţbe tretja
oseba, preostalim lastnikom ni potrebno kontrolirati, ali so se spremenili njihovi deleţi
glasovalnih pravic. Obveza preverjanja pomembnega deleţa za delničarja nastopi v primeru,
ko se dotakne zakonsko predpisanega praga (105. člen ZTFI). V primeru pridobivanja delnic
z namenom zmanjševanja osnovnega kapitala morajo preostali lastniki pomembnega deleţa
po 125. členu ZTFI prijaviti skupno novo vrednost glasovalnih delnic tako druţbi kot
Agenciji.
V skladu s 5., 6., 7. in z 8. točko prvega odstavka 558. člena ZTFI so predvidene globe v
višini od 25.000 € do 125.000 €, v kolikor druţba ne objavi, nepravilno objavi, nepopolno
objavi, v nepravilni obliki ali prepozno objavi infomacije iz členov 124, 125, 126 in 128
ZTFI. Kaznujeta se tako pravna kot odgovorna oseba.399

3. Obveznost odsvojitve in umika
Druga direktiva 77/91/EGS vpeljuje tristopenjski sistem varovanja, da ne bi prihajalo do
izigravanja pogojev pridobivanja lastnih delnic: (i) na prvi stopnji je bilančna nevtralnost
lastnih delnic z oblikovanjem rezerv za lastne delnice (člen 22(1)(b) Direktive 77/91/ESG,
peti odstavek 64. člena ZGD-1), (ii) sledi obveznost odsvojitve (člen 21(1) Direktive
77/91/ESG, prvi odstavek 250. člena ZGD-1), (iii) in kot zadnja, obveznost umika oziroma
preklica lastnih delnic (člen 20(3) Direktive 2006/68/ES, tretji odstavek 250. člena ZGD-1).
Druţba je dolţna odsvojiti oziroma umakniti lastne delnice, ki jih ima v posesti sama, njene
odvisne druţbe oziroma tretje osebe, s čimer osnovni kapital zmanjša, na osnovi sklepa
skupščine delničarjev, skladno s prvim odstavkom 37. člena Druge direktive 77/91/EGS.
Zakonsko je k odsvojitvi oziroma umiku delnic zavezan tisti, za katerega lastne delnice gre,
običajno druţba mati. Odsvojitev oziroma umik lastnih delnic je izključno v pristojnosti
uprav druţbe in izhaja iz obrnjenega dokaznega bremena neravnanja s skrbnostjo in z
odgovornostjo vodstva (prvi odstavek 263. člena ZGD-1), v primeru, da ni upoštevan rok
odsvojitve, zapisan v prvem in drugem odstavku 250. člena ZGD-1.

399

Odgovorna oseba zgolj do višine 4.100 € za prekršek iz 5. točke prvega odstavka 558. člena ZTFI.
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Pri odsvojitvi lastnih delnic, ki jih je druţba pridobila nedopustno, mora uprava pri
izpolnjevanju svoje obveznosti ravnati s skrbnostjo (6. člen OZ-UPB1), ki se v pravnem
prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih razmerij (skrbnost dobrega gospodarstvenika
oziroma skrbnost dobrega gospodarja), upoštevaje pravno jamstvo aspiracije udleţencev v
obligacijskem razmerju, ko odpade pravna osnova posla (četrti odstavek 247. člena ZGD-1).
Odsvojitev bi v tem primeru morala pomeniti prenos nazaj, proti vračilu plačane kupnine v
skladu s prvim odstavkom 233. člena ZGD-1,400 kar je v skladu z miselnostjo »venire contra
factum proprium«,401 vendar je pomanjkljivost te norme neustrezna zaščita izvajalca. Ob tem
nastopi kontradiktornost normi, ki jo postavlja prvi odstavek 227. člena ZGD-1 o varovanju
tretjih oseb. V kolikor odmislimo prvi odstavek 227. člena ZGD-1, ostane natančen rok enega
leta. Uprave morajo lastne delnice vnovčiti skladno z namenom pridobitve. Lastne delnice, ki
so pridobljene na osnovi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 (pooblastila
skupščine), se smejo odsvajati samo tistim osebam, za katere so po sklepu skupščine bile
pridobljene.
Za lastne delnice, pridobljene skladno z drugo alinejo prve točke 247. člena ZGD-1 (ponudijo
se v odkup delavcem), se analogno uporablja rok odsvojitve enega leta od pridobitve (drugi
stavek tretjega odstavka 247. člena ZGD-1). V primeru zavlačevanja lahko nastopijo pravne
posledice odškodninske odgovornosti uprave po prvem odstavku 263. člena ZGD-1, če je v
tem času prišlo do padca tečaja delnice. Analogno, če druţba pri odsvojitvi po prvem
odstavku 250. člena ZGD-1 utrpi škodo, jo mora povrniti uprava.402
Zaradi prekoračitve skupnega dovoljenega deleţa lastnih delnic v osnovnem kapitalu (drugi
odstavek 250. člena ZGD-1) zakon upravi nalaga, da odsvoji višek delnic, ob upoštevanju
načela enakopravnega obravnavanja po 221. členu ZGD-1 in prednostne pravice tretjih oseb
do pridobitve delnic na podlagi odsvajanja lastnih delnic. Zakon posebej izpostavlja način
odsvajanja lastnih delnic, pridobljenih po osmi alineji prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ki
mora biti skladen z načelom enakopravnega obravnavanja. Načelo je izpolnjeno, v kolikor so
delnice odsvojene na organiziranem trgu (analogno tretji stavek). Drugačen način odsvojitve
se sme določiti zgolj s sklepom skupščine (analogno četrti stavek). Odsvojitev lastnih delnic,
pridobljenih skladno s prvo do sedmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, izključuje
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OECHLER, U. (2008), § 71 c Rn 16; tudi HÜFFER, U. (1979), str. 1065-1069.
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po sili zakona upravičenja delničarjev403 in s tem ne krši načela enakopravnega obravnavanja.
V tem primeru uprave niso dolţne zadovoljiti vseh delničarjev po principu »pro rata«,
temveč lahko posel sklenejo z delničarji, ki ponudijo ustrezno visoko ceno, moţna pa je tudi
prodaja v sveţnju.404
Po preteku rokov iz prvega in drugega odstavka 250. člena ZGD-1 je uprava dolţna lastne
delnice umakniti. Umik lastnih delnic je zakonski instrument, ki odpravlja nedovoljeno stanje
in se nanaša na Drugo direktivo 77/91/EGS, ki v prvem stavku tretjega odstavka 20. člena
naroča preklic delnic brez omejitev.
Druţba, ki je lastne delnice pridobila skladno z osmo alinejo 247. člena ZGD-1, z namenom,
da jih bo umaknila po prvem odstavku 381. člena ZGD-1, ne potrebuje novega skupščinskega
sklepa, ko dejansko umika lastne delnice.
Umik lastnih delnic praktično pomeni zmanjševanje osnovnega kapitala - delno likvidacijo
(prvi stavek prvega odstavka 381. člena ZGD-1). V kolikor je druţba delnice pridobila, ne da
bi oblikovala rezerve v breme osnovnega kapitala, je mogoča poenostavitev postopka umika
po drugi alineji tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. Isto velja za brezplačno pridobljene
lastne delnice, kot izhaja iz prve alineje tretjega odstavka 381. člena ZGD-1. LUTTER ob
tem opozarja, da ima prednost ohranitev minimalnega osnovnega kapitala po §7 Aktg, pred
obveznostjo umika lastnih delnic po §71 c Abs. 3.405 V kolikor druţba v rokih po prvem in
drugem odstavku 250. člena ZGD-1 ne najde ustreznih vlagateljev, ki bi bili pripravljeni
lastne delnice odkupiti in s tem povečati osnovni kapital druţbe, ima lahko neuspešna akcija
iskanja kupcev v prvi vrsti nepotrebne stroške in drugič, izgubo ugleda uprave in druţbe.
Druţba mora umakniti lastne delnice, ki jih ni uspela odsvojiti v predpisanih rokih, ne da bi s
tem ogrozila mejo, ki jo postavlja 171. člen ZGD-1. V tem primeru je dolţnost uprave, in za
druţbo finančno najugodnejša, takojšnja odsvojitev lastnih delnic.406
Skupščina lahko sprejme sklep o pooblastilu uprave za umik lastnih delnic brez zmanjšanja
osnovnega kapitala in brez dodatnega sklepa skupščine, kar omogoča zadnji stavek osme
alineje 247. člena ZGD-1. Delnice, pridobljene na osnovi skupščinskega sklepa, se umikajo
403
404
405
406

OECHLER, (2008), §71 Rn 97.
Ibidem; §71 Rn 279.
LUTTER, M. (2009), Kölner Komm Rn 36.
LUTTER, M. (2010), Rn 38.

110

po poenostavljenem postopku, v katerem se uporabljajo nevezane kategorije kapitala.407 V
kolikor pride do dejanskega umika delnic, se to izvede po tretjem odstavku 381. člena in
petem odstavku istega člena ZGD-1, na osnovi katerega se v kapitalske rezerve prenese
znesek enak vrednosti umaknjenih delnic, da ostane vrednost osnovnega kapitala
enakomerna. Sklep o umiku delnic je potrebno priloţiti za vpis v sodni register skupaj s
predlogom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Delničarji lahko na sami skupščini poleg sklepa o umiku predvidijo tudi alternativno moţnost
vnovčenja lastnih delnic.408 V primeru, da iz kakršnega koli razloga skupščina ne bi zasedala
in sprejela ustreznega sklepa o umiku lastnih delnic, je dolţnost uprave takojšna odtujitev
lastnih delnic. Do konkretnega umika lastnih delnic (razveljavitve in uničenja) pride šele na
osnovi skupščinskega sklepa po 247. členu ZGD-1 in sklepu poslovodstva o umiku lastnih
delnic.409 V kolikor uprava ne postopa, kot je zgoraj navedeno in kakor določa zakon, je
odškodninsko odgovorna po drugem odstavku 263. člena ZGD-1.

3.1. Roki odsvajanja
Zakonska norma 250. člena ZGD-1 določa skrajne roke odsvojitve lastnih delnic, to je eno
oziroma tri leta po pridobitvi.410 Rok odsvojitve lastnih delnic, kot ga predpisuje prvi
odstavek 250. člena ZGD-1, ima podlago v normi, ki prepoveduje kršitev pravil pridobivanja
lastnih delnic po 247. členu ZGD-1. Osnova je člen 21(1) Direktive 77/91/ESG, kjer se
zahteva, da se lastne delnice, pridobljene v nasprotju s členoma 19 in 20 Direktive
77/91/ESG, odsvojijo v roku enega leta po pridobitvi. V kolikor ni moţna poravnava plačila v
roku iz prvega odstavka 250. člena ZGD-1 in je pričakovati sodni proces, mora uprava
delnice unovčiti v roku, ki ga določa drugi odstavek 250. člena ZGD-1, v treh letih po
pridobitvi.
Drugi odstavek 250. člena ZGD-1 nima podlage v kršitvi pravil (nedopustno pridobljene) in
napačnem ravnanju, kot je to primer v prvem odstavku, temveč v nastanku stanja prekoračitev praga 10 % osnovnega kapitala, ki je v nasprotju s stvarnim pravnim poloţajem.
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Ta nastopi, ko delniška druţba na dovoljen način dejansko pridobi lastništvo nad dodatnimi
delnicami (v lasti ţe ima lastne delnice) oziroma dodatno pravico na zastavi lastnih delnic,
oziroma se lastništvo in zastavne pravice druge osebe po prvem in drugem odstavku 251.
člena ZGD-1 morajo sešteti. V tem primeru triletni rok odsvojitve nastopi v trenutku, ko se
dejansko pridobljene dodatne lastne delnice prištejejo in ne ob nastopu obligacijsko-pravnega
razmerja. Triletni rok odsvojitve daje druţbi moţnost, da preseţek lastnih delnic odsvoji s
prodajo na kapitalskem trgu brez znatne izgube vrednosti. Seveda obstajajo posebnosti, ko je
mogoče 10-odstotno mejo večkrat prekoračiti, vendar se rok ob vsaki prekoračitvi izračunava
na novo.411 Ker se drugi odstavek 250. člena ZGD-1 omejuje predvsem na primere od pete do
sedme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ni pričakovati večjih manipulacij.
Tretji odstavek 250. člena ZGD-1 ne predpisuje skrajnega roka, do katerega mora druţba
umakniti lastne delnice, vendar je norma jasna - po preteku obeh skrajnih rokov je potrebno
brez odlašanja pripraviti skupščinski sklep za prvo naslednjo skupščino.412 Zakon nakazuje
strogo določilo upoštevanja rokov odsvojitev, saj mora v obratnem primeru druţba lastne
delnice umakniti brez kompenzacije ali odškodnine, kot izhaja iz četrte točke 247. člena
ZGD-1, saj je pravni posel pridobitve lastnih delnic v nasprotju s prvim in z drugim
odstavkom tega člena ničen.

4. Odtujitev lastnih delnic kot alternativa izdaji novih delnic
Ob nakupu druţb je v svetu pogosta praksa, da se prodajalcu kot protivrednost njegovega
podjetja ponudi delnice prevzemnega podjetja. V kolikor je prevzem podjetja izpeljan na
osnovi ponudbe delnic, ki bi jih druţba v okviru povečanja kapitala morala šele pridobi, bi to
za prevzeto podjetje, zaradi pogojev iz sklepa in obveznosti poročanja, pomenilo podaljšanje
časa in s tem povezane dodatne stroške. Ob tem so delničarji, ki sodelujejo pri takšnem
»obveznem« zbiranju kapitala druţbe, skladno s predpisi o varovanju delničarjev, soočeni z
nevarnostjo zavarovanja odgovornosti.413 Namesto izdaje novih lastnih delnic za plačilo
prevzema podjetja doseţe druţba enak učinek z uporabo obstoječih lastnih delnic.414 V
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nadaljevanju bom poskusila pojasniti, kdaj naj druţba za plačilo prevzete druţbe izda nove
lastne delnice in kdaj uporabiti ţe obstoječe.415
Plačilo na osnovi izdaje novih lastnih delnic je moţno zgolj v okviru povečanja osnovnega
kapitala (redno povečanje kapitala ali odobren kapital).416 Prevzem druţbe na osnovi ponudbe
delnic se klasificira kot povečanje s stvarnim vloţkom, kjer je potrebno po prvem odstavku
334. člena ZGD-1 upoštevati sledeče: v sklepu o povečanju osnovnega kapitala je potrebno
določiti predmet vloţka, osebo, od katere se vloţek pridobi, in število delnic z nominalnim
zneskom, ki je potreben za zagotovitev stvarnega vloţka.417 Obveznosti storitev v okviru
dokapitalizacije niso predmet stvarnega vloţka.418 Prednostno pravico do novo izdanih delnic
(»mlade«419 delnice) imajo po 337. členu ZGD-1 dosedanji delničarji proporcionalno, glede
na svojo dosedanjo udeleţbo, s čimer zaščitijo svoje (relativne) pravice pred razvodenitvijo.
Pred povečanjem kapitala s stvarnim vloţkom je potrebno z večino najmanj treh četrtin
prisotnega kapitala sprejeti sklep, v katerem je opredeljena tudi morebitna izključitev pravice
do vpisa prednostnih delnic. Sklep o povečanju osnovnega kapitala mora biti vpisan v sodni
register.
Pravne norme povečanja osnovnega kapitala sledijo dvojnim predpisom. Prvič, kot
instrument ohranjanja kapitala in zaščite upnikov ob vzpostavitvi posebnih predpisov v
primeru povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vloţkom in drugič, kot instrument zaščite
delničarjev, ki preprečuje opeharjanje in razvodenitev obstoječih delničarjev (poslabšanje
pravic do vpisa mladih delnic).
Osma alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1 druţbam omogoča, da do višine 10 %
osnovnega kapitala, skladno z določili norme in s sklepom skupščine, pridobijo lastne
delnice, ki jih kasneje lahko uporabijo tudi za poplačilo pridobljene nove druţbe. Zakon
izrecno prepoveduje zgolj pridobivanje lastnih delnic za namene trgovanja.420 Povečanje
osnovnega kapitala s stvarnim vloţkom dosega podoben gospodarski učinek. Ob tem se
izpostavlja vprašanje analogne uporabe povečanja osnovnega kapitala nasproti instrumentom
zaščite delničarjev in upnikov ob povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vloţkom.
415
416
417
418
419
420

Potek in terminski plan izpeljave transakcije glej v SCHMIDSFELDEN, W./RUHM, T. (2005), str. 272.
Več o tem v drugem in tretjem pododdelku ZGD-1, str. 596-642.
O pravnih posledicah kršitve norme povečanja s stvarnim vloţkom glej, 336. člen ZGD-1, str. 602.
PUHARIČ, K. (2007), drugi stavek drugega odstavka 187. člena ZGD-1, str. 140.
V nemško govoreči literaturi imenovane »junge Aktien«.
Osma alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1, str. 250.
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Odsvojitev lastnih delnic (dokapitalizacija v stvarnem vloţku) je alternativa povečanju
kapitala novo pridobljene delniške druţbe. Glavna prednost odtujitve lastnih delnic je v
zmanjšanju stroškov in zamudnih preverjanj stvarnih vloţkov. Kadar se druţba odloči, da bo
prevzem financirala z izdajo novih delnic oziroma s prodajo lastnih delnic, potrebuje sklep
skupščine.
Prodajo lastnih delnic določeni osebi z kvalificirano večino mora potrditi skupščina in
utemeljiti prednostne pogoje prodaje, enako kot v primeru dokapitalizacije s stvarnim
vloţkom. V primeru prodaje lastnih delnic zunanjim kupcem (ne delničarjem) je potrebno
upoštevati načelo enakega poloţaja delničarjev (221. člen ZGD-1). Prodaja lastnih delnic s
pravico do izključitve, z namenom povečevanja kapitala druţbe, vodi do nasprotja znotraj
pravnega sistema. Ob tem se relativna pravica delničarjev zaradi odsvojitve lastnih delnic, ki
jih poseduje druţba, ne spremeni, saj imajo lastne delnice povsem nevtralen poloţaj do
osnovnega kapitala druţbe pridobiteljice. S tega vidika delničarji niso prikrajšani niti za svoje
manjšinske pravice.
Prodaja lastnih deleţev za razliko od povečanja osnovnega kapitala ne zmanjšuje obstoječih
pravic »starih« delničarjev. Njihove glasovalne pravice se zgolj »preselijo«, gre za oţivitev
glasovalnih pravic iz (bivših) lastnih deleţev, ob čemer se samo vzpostavlja predhodno
stanje. Prav tako z vidika »števila« delnic ne moremo govoriti o razvodenitvi, ko gre za
ponovno odsvojitev ţe pridobljenih lastnih delnic. Kot poudarja HUBER (1997): »/.../ bei der
Wiederveräußerung der zurückerworbenen Aktien (handelt es sich) nicht um eine
Kapitalerhöhung in förmlichen Sinn.«
Nevarnost razvrednotenja premoţenja »starih« delničarjev na skupščini druţbe glede na
osmo alinejo 247. člena ZGD-1, kjer sme skupščina določiti drugačno odsvajanje lastnih
delnic,421 tudi ni realna, saj ta nevarnost v enaki meri izhaja iz vseh menjalnih razmerij. Na
skupščini imajo delničarji pravico izpodbijati ceno, če bi ta razvrednotila njihovo premoţenje
(v primeru, da bi se druţba odločila lastne delnice prodati pod ceno). Kot izhaja iz osme
alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, se ocenjuje, da je zakonskim normam zadoščeno,
kadar so delnice odsvojene preko organiziranega trga.

421

V tem primeru je potrebno upoštevati pravila 353. člena ZGD-1 o odobrenem kapitalu.
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VI. VIRI FINANCIRANJA IN BILANČNI PRIKAZ PRIDOBITVE LASTNIH
DELNIC
1. Splošno
Razširitev izjem pridobivanja lastnih delnic z osmo alinejo 241. člena ZGD-1 na osnovi
sprejete Druge direktive 77/91/EGS je oblikovala tudi instrument financiranja nakupa lastnih
delnic v slovenskih druţbah, ki je primerljiv z mednarodno prakso. Nakup lastnih delnic ne
sme sluţiti popravljanju tečaja oziroma trgovanju z lastnimi delnicami. Vodstva druţb imajo
obvezo pri pridobivanju in odsvajanju, da nujno upoštevajo načelo enakega obravnavanja
delničarjev, za kar zadostujeta nakup ali prodaja lastnih delnic preko borze. Za pridobitev
lastnih delnic velja:
a) ne dovoli se prekoračitev 10 % osnovnega kapitala druţbe,
b) sposobnost oblikovanja rezerv za nakup lastnih delnic,
c) pridobi se lahko zgolj v celoti vplačane delnice,
d) sklep skupščine, ki upravo pooblašča pridobitve lastnih delnic.
Dopustnost pridobivanja lastnih delnic (treasury shares)422 je odvisna od pravnih norm (od
247. do 252. člena, četrti odstavek 229. člena, od 230. do 231. člena in 227. člen ZGD-1).
Lastne delnice druţbi ne predstavljajo premoţenjske vrednosti ali obveznosti in tudi ne
instrumenta zavarovanja, zato sme druţba za pridobitev lastnih delnic porabiti le lastni
kapital. Odplačna pridobitev lastnih delnic po zakonu zahteva obvezno oblikovanje rezerv iz
ustvarjenega dobička druţbe (člen 20(1) Direktive 77/91/ESG). Po mednarodnih finančnih
standardih (IAS 32.33)423 stroški pridobitve lastnih delnic zmanjšujejo lasten kapital. Izvršitev
nakupa lastnih delnic po dejanski vrednosti lahko privede druţbo do negativnega lastnega
kapitala, zaradi predhodnega obračuna poslov ali vrednosti druţb z zniţevanjem rezerv, saj
druţba ni dolţna oblikovati rezerv pred nakupom lastnih delnic niti v trenutku pridobitve.
Zato imajo lahko po nakupu lastnih delnic negativen lastni kapital tudi koncerni.424 Tak posel
ni neveljaven, zakon pa zahteva odsvojitev tako pridobljenih delnic (prvi odstavek 250. člena
ZGD-1). Zakon nalaga, da se ob koncu poslovnega leta ustrezne rezerve za lastne delnice
oblikujejo v bilanci stanja. V primeru, da druţba v toku poslovnega leta pridobi lastne delnice
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CLEMENS, R. (2009), §12 Rn 80-84.
Related Parties for share repurchases from related parties [IAS 32.34 and 39].
CLEMENS, R. (2009), §12 Rn 80.
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in jih v istem poslovnem letu tudi odsvoji, ji ob koncu poslovnega leta ni potrebno oblikovati
rezerve za lastne delnice.
Za bilančni prikaz pridobljenih lastnih delnic je pomembna vsebina pooblastila skupščine za
nakup lastnih delnic. Kadar pridobivamo lastne delnice z namenom kasnejšega umika, kar
omogočata zadnji stavek osme alineje 247. člena in 381. člen ZGD-1, je nominalna vrednost
umaknjenih delnic računovodsko izraţena v kategoriji »vpoklican kapital« kot izplačilo
kapitala. Razlika med nominalno vrednostjo oziroma računovodsko vrednostjo lastnih delnic
in trţno vrednostjo se obračuna na pasivni strani bilance stanja pod točko A III. 5. Druge
rezerve iz dobička, kot izhaja iz 65. člena ZGD-1. Stroški pridobitve lastnih delnic se
upoštevajo kot izdatek poslovnega leta. Lastne delnice se ne knjiţijo na aktivno stran bilance,
temveč na pasivno stran pod točko III Lastne delnice in lastni poslovni deleži kot odbitna
postavka.425 Rezultat je zmanjšanje osnovnega kapitala za trţno ceno pridobljenih lastnih
delnic, kar mora uprava prijaviti z vpisom v sodni register (383. člen ZGD-1).
V kolikor druţba lastne delnice pridobiva brez posebnega namena kot neopredmetena obratna
sredstva - obveznosti do virov sredstev A. III. 2. (druga točka drugega odstavka 64. člena
ZGD-1), za katere se kasneje odloči, da jih bo odtujila z ustreznim sklepom skupščine, mora
preknjiţbi hkrati slediti sprostitev rezerv, da se ohranja bilančna nevtralnost posla (peta točka
64. člena ZGD-1 in člen 22 (1)(b) Direktive 77/91/ESG). Lastne delnice, pridobljene z
namenom umika, ki se kasneje odtujijo, s poslovnega vidika predstavljajo povečanje kapitala.
Povečana vrednost nominalne vrednosti oziroma knjigovodske vrednosti vsake delnice mora
imeti ustrezno kritje v rezervah.
Pridobitev vseh ostalih delnic (ne lastnih) se bilančno prikazuje kot obratna sredstva po B III.
b. (Druge delnice in deleži) 65. člena ZGD-1. Oblikovanje rezerv iz lastnih sredstev za
stroške pridobitve na pasivni strani bilance ustvarja bilančno nevtralnost. Razliko, ki nastane
pri kasnejšem umiku delnic med knjigovodsko vrednostjo in trţno vrednostjo, druţba prikaţe
v letnem poročilu. Sprostitev rezerv poveča bilančni dobiček, ne poveča pa čistega dobička
poslovnega leta.

425

65. člen ZGD-1.
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Z davčnega vidika pridobitev lastnih delnic za kasnejši umik zaradi davčnih načel v davčni
bilanci ne predvideva kasnejšega aktiviranja. V okviru doslej veljavnih računovodskih
postopkov se razlika med trţno ceno in nominalno oziroma računovodsko vrednostjo odšteje
tudi, če je negativna. Postopek knjiţenja ostaja nespremenjen in delničarji niso upravičeni do
izplačil.

2. Viri financiranja – lasten kapital
2.1. Splošno
Lasten kapital druţbe predstavlja računovodsko razliko med premoţenjem druţbe (sredstva)
in njenimi obveznostmi (v obligacijsko-pravnem pomenu).426 Gre za tisti del premoţenja, ki
predstavlja ustvarjen dobiček, in je na voljo za razdelitev med delničarje. Kapital v
računovodskem pomenu predstavlja abstraktno kategorijo,427 ki nastane z vplačilom
nominalnih vrednosti delnic (prvi odstavek 173. člena ZGD-1), na katere je razdeljen vpisan
osnovni kapital, agio, ter z drugimi vplačili delničarjev. Slovenska zakonodaja ne dovoljuje
izdajanja delnic pod nominalno vrednostjo (prvi odstavek 173. člena ZGD-1). Z ekonomskopravnega vidika kapitalske rezerve (agio) obstajajo samo v kapitalskih druţbah.428 Kapitalske
rezerve in zakonske rezerve oziroma vezane kategorije kapitala se na osnovi IAS 1.79
prikazujejo ločeno od ostalih rezerv, kar povzema tudi 64. člen ZGD-1. Teorija opredeljuje
rezerve kot dodaten lastni vir kapitala, ki nima oblike pravic inkorporirane v delnici.429 Vse
vrste rezerv (kapitalske rezerve in rezerve iz dobička) so abstraktne oblike brez povezave s
premoţenjem in so sestavni del lastnega kapitala.

Oblikovanje rezerv za pridobljene lastne delnice predstavlja poseben instrument varovanja
upnikov in delničarjev pred delnim povračilom vplačanih vloţkov. Rezerve imajo trojno
funkcijo: (i) ohranjanje kapitala pred izgubami za upnike in OK; gre predvsem za vezane
oblike kapitala (deseti odstavek 64. člena ZGD-1), tukaj velja poudariti načelo ohranitve
osnovnega kapitala (glej poglavje II. Osnovni kapital in varovanje upnikov, stran 11) in
pravila o uporabi čistega in bilančnega dobička (prvi in peti odstavek 230. člena ZGD-1);
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PLAVŠAK, N. (2007), 64. člen ZGD-1, str. 354.
PLAVŠAK, N. (2007), 64. člen ZGD-1, str. 350.
CLEMENS, R. (2009), § 12 IFRS-Handbuch Rn 56.
PLAVŠAK, N. (2007), 64. člen ZGD-1, str. 347.
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(ii) krepitev kapitala in (iii) uravnavanje dividendne politike (delničarji imajo pravico do
izplačila dividende, vendar samo če je ustvarjen dovolj visok bilančni dobiček - sedmi
odstavek 230. člena ZGD-1).
Razlika med kapitalskimi rezervami in rezervami iz dobička je v načinu pridobivanja.
Medtem ko kapitalske rezerve izhajajo iz zunanjih vplačil, smejo rezerve iz dobička nastajati
zgolj iz čistega dobička tekočega poslovnega leta ali prenesenega dobička prejšnjih poslovnih
let. Viri za oblikovanje rezerv za lastne delnice so:

a)

čisti dobiček, ki ostane po porabi za kritje prenesene izgube in po oblikovanju
zakonskih rezerv (drugi odstavek 64. člena v povezavi s prvim odstavkom 230.
člena ZGD-1),

b) preneseni dobiček (tisti del dobička, ki ga je skupščina preteklega leta na podlagi
sedmega odstavka 230. člena ZGD-1 namenila razdeliti med delničarje ali druge v
statutu določene namene),
c) statusne rezerve, kadar statut druţbe omogoča njihovo porabo za namene nakupa
lastnih delnic (peti odstavek 64. člena ZGD-1) in
d) druge rezerve iz dobička (peti odstavek 64. člena ZGD-1).
Druţba, ki se odloči, da bo odplačno pridobila lastne delnice, mora v bilanci oblikovati
rezerve za lastne delnice iz čistega dobička za predvideno vrednost lastnih delnic (peti
odstavek 64. člena). Na tej osnovi se zagotavlja upoštevanje prepovedi izplačila osnovnega
kapitala delničarjem (glej prvi odstavek 227. člena ZGD-1).
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2.2. Prerazvrstitev lastnega kapitala v rezerve za lastne delnice
V primeru pridobitve lastnih delnic je vrstni red uporabe čistega dobička kongentno določen
(230. člen ZGD-1) z namenom zaščite upnikov druţbe (glej 221., 227. in 229. člen ZGD-1) in
ohranjanja premoţenjskega poloţaja delničarjev v korist drugih delničarjev. Zakonsko
določen vrstni red uporabe čistega dobička uprava upošteva pri pripravi letnega poročila.
Višina vezanih rezerv (kapitalske in zakonske) je določena v tretjem odstavku 64. člena
ZGD-1 in znaša 10 % osnovnega kapitala. V primeru, da druţba izkaţe večji čisti dobiček od
morebitne prenesene izgube, mora v višini 5 % čistega dobička oblikovati zakonske rezerve
za tekoče leto, v kolikor še ni izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka 64. člena ZGD-1.
Uprava nadzornemu svetu v pregled in potrditev predloţi letno poročilo (282. člen ZGD-1), v
katerem predlaga uporabo čistega dobička za druge rezerve do največ polovice (tretji
odstavek 230. člena ZGD-1), ki ostane po uporabi dobička za namene iz prvega odstavka tega
člena. Statut druţbe lahko upravi in nadzornemu svetu dovoli, da se oblikuje večji oziroma
manjši del od polovice čistega dobička, vendar v tem primeru uprava ne sme oblikovati
drugih rezerv, v kolikor bi te rezerve prekoračile polovico osnovnega kapitala, oziroma bodo
ob oblikovanju polovice preostanka čistega dobička osnovni kapital prekoračile. Po četrtem
odstavku 230. člena ZGD-1 lahko skupščina v sklepu o uporabi bilančnega dobička (glej
odstavek 6 istega člena) določi tudi druge namene. Uprava in nadzorni svet sta z vidika
poslovanja druţbe dolţna »odgovorno« razmisliti o odločitvi, ali naj se dobiček zadrţi
(preneseni dobiček) ali razdeli med delničarje. Drugi odstavek 230. člena ZGD-1 jasno pove,
da mora poslovodstvo ţe ob sestavi letnega poročila upoštevati zakonsko definirano delitev
čistega dobička (prvi odstavek istega člena).
Uprave druţb so pri oblikovanju rezerv, kot ga definira tretji odstavek 230. člena ZGD-1, v
celoti nevezane in svobodne pri odločitvi, ali bodo s pooblastilom skupščine o uporabi čistega
dobička le-tega izčrpale v celoti ali samo delno, ali obratno, da se oblikovanju rezerv
odpovedo in namesto tega delničarjem izplačajo dividende.430 Vendar je ob tem potrebno
upoštevati prvi odstavek 263. člena ZGD-1, kjer člani uprav opravljajo svoje naloge »/…/ v
dobro družbe s skrbnostjo in z vestnostjo poštenega gospodarstvenika …«, in se torej na
osnovi določenih informacij v dobro druţbe smejo odločiti, da ustvarjenega dobička ne bodo
delili med delničarje, temveč porabili za krepitev drugih rezerv. Rezerve za lastne delnice se
430

Glej HENZE, (Großkomm 2001) §58 Rn45; BAYER, (Mün Komm 2003) §58 Rn 38; HÜFFER, (2008) §58
Rdz 10; medtem ko LUTTER v KölnKomm (1988) §58 Rdz 34 postavlja omejitve v smislu dolţnosti uprav.
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smejo oblikovati iz tistega dela bilančnega dobička, ki ga druţba sme razdeliti med delničarje
(nevezan del lastnega kapitala - čisti dobiček poslovanja in preneseni dobiček).431 Druţba je
dolţna oblikovati rezerve za lastne delnice v skladu z rezultati s prerazvrstitvijo v okviru
lastnega kapitala. Tudi če druţba ne posluje pozitivno, mora za pridobljene lastne delnice
oblikovati ustrezne rezerve.432
Pravilo oblikovanja kapitalskih rezerv velja tudi za druţbo mater in druţbo hči, če sta
koncernsko 100-odstotno povezani, saj lahko druţba mati izkopiček iz pravic zamenljivih
obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo črpa posredno preko druţbe hčere.433 V
kolikor druţba hči dobiček iz delniških nakupnih opcij prenaša na druţbo mati, je potrebno
razliko premije plačati v kapitalske rezerve, saj bi drugače to pomenilo dobiček od skritih
garancijskih depozitov.434 Sprostitev rezerv je dovoljena zgolj ob nakupu, izdaji lastnih delnic
delavcem in umiku ali zmanjšanju nominalne vrednosti delnic.435 Hkrati se sprosti odbitna
postavka lastnih delnic, ki je bila oblikovana hkrati z rezervami za lastne delnice. Tako ostaja
višina rezerv za lastne delnice vedno povezana z dejanskimi aktivnostmi z lastnimi delnicami.
V kolikor druţba ne oblikuje rezerv za lastne deleţe ali jih nedopustno sprosti, je letno
poročilo nično, kot izhaja iz prvega odstavka 401. člena ZGD-1.436
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PLAVŠAK, N. (2007), drugi odstavek 64. člena ZGD-1.
MORCK, W. (2007), §272 HBG Rn10.
REINER, G. (2008), §272 HGB Rn 52; glej tudi PLAVŠAK, N. (2007), tretji odstavek 64. člena, str. 371.
REINER, G. (2008), §272 HGB Rn 52, opomba 210.
MORCK, W. (2007), §272 HBG Rn10; slovenski ZGD-1 v šestem odstavku izpostavlja zgolj umik ali
odtujitev lastnih delnic.
MORCK, W. (2007), §272 HBG Rn10.
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3. Bilančni prikaz pridobitve lastnih delnic
Problem izplačil nakupa lastnih delnic na kapitalskem trgu je v zadnjih letih intenzivno
zaposloval mednarodno računovodsko stroko. Podjetja morajo v bilanci prikazati nastanek
poslovnih dogodkov na osnovi načela poštene vrednosti (fair value) in resničnih informacij,
ki so osnova za pravilen izračun lastnega kapitala. Bilančni prikaz pridobivanja lastnih delnic
je v ZGD-1 opredeljen v členih: 64, 69, 230 in 381.
Bilanca pred pridobitvijo LD po 8 alineji 1 odstavka 247. člena ZGD-1
osnovna sredstva
300.000 osnovni kapital
100.000 1 )
kapitalske rezerve
10.000
obratna sredstva
200.000 rezerve iz dobička
80.000
čisti dobiček
10.000
lastni kapital
tuja sredstva
Skupaj ( Aktiva)
500.000 Skupaj (Pasiva)
200.000
1)

200.000
300.000
500.000

20.000 delnice po 5€

Ob tem je potrebno ločiti med: (i) lastnimi delnicami, namenjenimi nadaljnji prodaji, ki jih
mednarodni računovodski standardi ne vidijo kot premoţenje - trezorske delnice, zato je
njihovo vrednost potrebno odšteti od lastnega kapitala in (ii) osnovnim načelom bilaciranja
lastnih deleţev, namenjenih umiku, kot vzpostavitev popravka lastnemu kapitalu z odbitno
postavko. To velja tudi, če skupščinsko pooblastilo o umiku pridobljenih lastnih delnic ne
stopi v veljavo hkrati z umikom, temveč je umik odvisen od naslednjega sklepa skupščine.
Isto velja v primeru kasnejšega umika na osnovi skupščinskega sklepa, ki se sprejema s
tričetrtinsko večino osnovnega kapitala. Umik lastnih delnic dejansko preoblikuje strukturo
lastnega kapitala s prerazdelitvijo med kapitalskimi rezervami in rezervami iz dobička.
Oblikovanje rezerv za odplačno pridobitev lastnih delnic je obveznost, ki velja zgolj za lastne
delnice, za nakup drugih delnic pa druţbi ni potrebno oblikovati rezerv. Lastne delnice, ki so
pridobljene z namenom kasnejšega prenosa oziroma ponovne odsvojitve, imajo na pasivni
strani bilance oblikovane rezerve za lastne delnice v višini nakupne vrednosti. Stroški
nakupnega posla, ki se v celoti priznajo, se evidentirajo na aktivni strani bilance (prvi
odstavek B. III 1.b, kot izhaja iz 65. člena ZGD-1). Strošek izplačila za lastne delnice gre v
breme ustvarjenega čistega dobička, ki bi ga sicer posredno ali neposredno uporabili za
izplačilo dividend delničarjem. Zapis v bilanci pod A. III. 2 potrjuje pridobitev lastnih delnic
z oblikovanjem rezerv za lastne delnice na pasivni strani bilance v breme vira, ki je namenjen

121

izplačilu delničarjem t. i. prostega vira. Višina se določi glede na nabavno (nakupno) vrednost
pridobljenih lastnih delnic. V primeru, da druţba oblikuje rezerve za odkupljene lastne
delnice, pomeni to zmanjšanje čistega dobička za izplačilo delničarjem.
Ob zaključku poslovnega leta, ko druţba pripravlja letno poročilo, je dolţna oblikovati
rezerve za lastne delnice, ob predpostavki, da razpolaga z ustreznimi lastnimi sredstvi za
oblikovanje rezerv437 (kot izhaja iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1: »/…/ pridobitev
lastnih delnic je dovoljena le /…/ če lahko oblikuje rezerve za lastne delnice.«). Skladno s
peto točko 64. člena ZGD-1 je čisti dobiček poslovnega leta pri oblikovanju bilance osnova
za oblikovanje rezerv, drugih rezerv iz dobička ali statutarnih rezerv, kadar statut druţbe to
dovoljuje.
Odkupljene lastne delnice je potrebno upoštevati (odšteti) kot popravek vrednosti osnovnega
kapitala (oznaka

1

v tabeli na strani 120). V primeru, da druţba proda lastne delnice pod

nakupno ceno, mora razliko pokriti iz rezerv iz dobička. (opomba pod 2 v tabeli na strani 120 ).
V primeru, da druţba delnice proda po višji ceni, kot je nakupna, se povečajo kapitalske
rezerve druţbe.
Bilanca po nakupu lastnih delnic v skladu s 8 alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1
osnovna sredstva
300.000 dosedanji
osnovni kapital
100000
./. Lastne delnice
-10000 1 )
osnovi kapital
90000
Kapitalske rezerve
10.000
obratna sredstva
130.000 rezerve iz dobička
20.000 2 )
čisti dobiček
10.000
lastni kapital
130.000
tej kapital
300.000
Skupaj (Aktiva)
430.000 Skupaj (Pasiva)
430.000
1)

2.000 delnice a 5 €

2)

zmanjšanje za vrednost 2.000 delnic a 30 € nad vrednostjo delnice

Druţba lahko lastne delnice odtuji (odsvoji) na različne načine: (i) proda jih zaposlenim ali
uporabi za plačilo nagrad poslovodstvu, (ii) jih podari ali (iii) jih umakne in s tem zmanjša
osnovni kapital druţbe. V primeru umika, prodaje ali porabe (odkup delavcem, odpravnine) je
potrebno sprostiti (zmanjšati) rezerve za lastne deleţe. Sprostitev rezerv zaradi drugačnih

437

OESCHLER, (2010) v drugem odstavku §71 AktG: /.../ dass Schwankungen im Vermögensbestand der
Gesellschaft vom Vorstand berücksichtigt werden müssten«, »aber auch berücksichtigt werden« könnten.
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razlogov (pokritja izgube) ni dovoljena. Povečanje bilančnega dobička na osnovi sprostitve
rezerv je mogoče zgolj v primeru umika lastnih delnic.
Kadar delnice kotirajo na borzi, bo cena, po kateri druţba odsvaja lastne delnice, enaka borzni
ceni, v obratnem primeru je vprašanje določitve cene438 (običajno je to v pristojnosti
skupščine druţbe), ki jo izbere druţba zelo pomembno, saj delnice odsvaja svojim delavcem
in poslovodstvu. Do teh delnic namreč ostali delničarji (zunanji) nimajo pravice. V
nadaljevanju bom prikazala spremembe v bilanci ob nakupu lastnih delnic z namenom
odtujitve delavcem in nagrade poslovodstvu, delnega umika in medletno spremembo stanja
lastnih delnic.
Primer 1: Druţba je lastne delnice kupila v aprilu in jih delno odtujila v mesecu marcu v
naslednjem letu. Del delnic je druţba prodala zaposlenim, preostale pa uporabila za izplačilo
nagrade poslovodstvu.439

Zap.
št.
1.

Vsebina

KontoV breme

Nakup lastnihdelnic:
- 20.000 delnic po 17€

340.000

- 30.000 delnic po 22€

660.000

V dobro

340.000
660.000
2.

Plačilo delnic

1.000.000
1.000.000

3.

Oblikovanje rezerv za lastne delnice na bilančni presečni dan:
- iz čistega dobička poslovenga leta
- iz drugih rezerv iz dobička

700.000
300.000
1.000.000

4.

Prodaja lastnih delnic zaposlenim (40.000 delnic po 21€)

840.000
40.000
800.000

5.

Sprostitev rezerv za lastne delnice

800.000
800.000

6.

Uporaba - odtujitev lastnih delnic za nagrado poslovodstvu (10.000
delnic po 19€)

190.000
200.000
10.000

7.

Sprostitev rezerv za lastne delnice

200.000
200.000

438
439

ODAR, M. (2010), str. 359.
ODAR, M. (2010), str. 360.
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Ker druţba na presečni dan nima več lastnih delnic, ne oblikuje rezerv za lastne delnice. Po
prodaji lastnih delnic zaposlenim in uporabi za izplačilo nagrad je druţba sprostila rezerve za
lastne delnice in za sproščeni znesek povečala preneseni dobiček. V primeru je uporabljena
metoda povprečnih cen za razbremenjevanje zalog. Povprečna cena je priporočljiva predvsem
zaradi nihanja cene delnic na trgu, ta metoda pa »poreže« vpliv na poslovni izid, saj se zaloge
vrednostnih papirjev razbremenjujejo po povprečnih cenah.440
Primer 2: Druţba je lastne delnice kupovala v maju, juniju in juliju in jih delavcem prodala v
mesecu septembru. Z delnicami se trguje na borzi.441

Zap.
št.
1.

Vsebina
Nakup lastnihdelnic:
- 2.000 delnic po 180€

Konto
V breme

V dobro

360.000
360.000

- 4.000 delnic po 220€

880.000

- 2.000 delnic po 200€

400.000

880.000
400.000
2.

Prodaja lastnih delnic zaposlenim (4.000 delnic po 190€)

760.000
60.000
820.000

3.

Prodaja lastnih delnic zaposlenim (4.000 delnic po 220€)

880.000
60.000
820.000

Na osnovi kongentne uredbe petega odstavka 64. člena ZGD-1 je potrebno hkrati oblikovati
rezerve za lastne delnice v višini nabavne vrednosti in lastne deleţe z negativnim
predznakom. Ker lastne delnice ne vsebujejo premoţenjskih pravic, jih ne knjiţimo kot druge
vrednostne papirje (delnice) na aktivni strani bilance, temveč kot odbitno postavko lastnega
kapitala na pasivni strani (A. III. 3, 64. člen ZGD-1). Umik delnic je moţen na dva načina: (i)
po tretjem in četrtem odstavku 372. člena ZGD-1 in (ii) pogojno tudi z rednim zmanjšanjem
osnovnega kapitala z odtujitvijo lastnih delnic po 381. do 383. členu ZGD-1.

440
441

Ibidem.
ODAR, M. (2010), str. 360.
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Primer 3: Skupščina druţbe je sklenila umakniti 2000 delnic.

Zap.
št.
1.

Vsebina

Konto
V breme

Stanje na dan pred umikom lastnih delnic
- osnovni kapital (10.000 delnic po 10€)
- zakonske rezerve

100.000
10.000

- kapitalske rezerve - splošni prevrednotovalni popravek kapitala
- druge rezerve iz dobička
- preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
2.

Nakup lastnih delnic:
- 800 delnic po 22€

V dobro

60.000
40.000
17.000
17.600
17.600

- 1.200 delnic po 24€

28.800
28.800

3.

Oblikovanje rezerv za lastne delnice na bilančni presečni dan:
- iz čistega dobička poslovenga leta
- iz drugih rezerv iz dobička

26.400
20.000
46.400

4.

Umik lastnih delnic:
- zmanjšanje osnovnega kapitala in

20.000

- umik lastnih delnic v breme prenesenega čistega dobička

36.400

- umik lastnih delnic v breme drugih rezerv iz dobička

10.000

20.000
36.400
10.000
5.

Sprostitev rezerv za lastne delnice

46.400
46.400

Umik delnic nam za nabavno oziroma knjigovodsko vrednost zmanjša osnovni kapital in
hkrati poveča kapitalske rezerve (peti odstavek 381. člena ZGD-1). Če je druţba ţe
oblikovala rezerve za lastne deleţe, jih sedaj zmanjša za celotno vrednost (v primeru, da
rezerve za lastne deleţe ne zadoščajo, sme uporabiti vire, ki povečujejo bilančni dobiček druga alineja tretjega odstavka 381. člena ZGD-1) in hkrati za sproščeni znesek poveča
bilančni dobiček. Za celotno nominalno vrednost, ki je enaka rezervam za lastne delnice,
zmanjša postavko (A. III. 3) »lastni deleţi« (odbitna postavka). Oblikovanje rezerv za lastne
delnice s pozitivnim predznakom in z odbitno postavko za lastne delnice z negativnim
predznakom nam daje uravnoteţenost pridobitve lastnih delnic v breme lastnega kapitala.
Takšno izkazovanje umika odplačno pridobljenih lastnih delnic ustreza ekonomskemu učinku
te pridobitve - izplačilo delničarjem v breme (lastnega) kapitala druţbe.442

442

PLAVŠAK, N. (2007), str. 379.
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Vrednostni umik lastnih delnic predstavlja zmnoţek nominalne vrednosti umaknjenih delnic z
njihovim številom za vrednost, s katero smo zmanjšali osnovni kapital in povečali kapitalske
rezerve. Delnice so umaknjene v breme prenesenega čistega dobička in drugih rezerv iz
dobička. Delnice bi lahko umaknili tudi v breme ostalih sestavin celotnega kapitala, ki tvorijo
bilančni dobiček, torej v breme preostanka čistega dobička poslovnega leta in statutarnih
rezerv, v kolikor statut druţbe dopušča statutarne rezerve.443
V primeru, da druţba lastne delnice odtuji po vrednosti, ki je večja od knjigovodske
vrednosti, se smatra, da je na novo izdala oziroma ponovno dala v promet »shranjene« lastne
delnice. Preseţek vplačanega kapitala povečuje kapitalske rezerve in je prikazan kot vplačan
preseţek kapitala (agio). Osnovni kapital se zmanjša za nominalno vrednost odkupljenih in
nato umaknjenih lastnih delnic in se za isti znesek oblikujejo kapitalske rezerve. V primeru
neodplačno pridobljenih delnic se za odtujeni znesek zmanjša osnovni kapital in povečajo
kapitalske rezerve.
Pri odtujitvi lastnih delnic po 381. členu ZGD-1 se zakonske določbe o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala ne uporabljajo, v kolikor se lastne delnice umaknejo v breme bilančnega
dobička oziroma statutarnih rezerv ali drugih rezerv, ki se smejo uporabiti v te namene.

V nadaljevanju ţelim s kazalci poslovanja, ki se nanašajo na bilančni prikaz poslovanja pred
in po nakupu lastnih delnic (prikaz na strani 118 in 120), pokazati, kakšen učinek ima nakup
lastnih delnic na celotno sliko poslovanja podjetja. Maksimiranje prihodka na delnico (v
spodnjem primeru za 50 % ) signalizira rast vrednosti za delničarje, ne da bi druţba
spremenila strategijo poslovanja.

Kazalci poslovanja ob zaključku leta
Delež lastnih sredstev ( = lastni kapital/sredstva )
stopnja investiranja ( = sredstva / bilančna vsota )
prihodek kapitala ( = čisti dobiček / kapital )
stopnja zadolženosti ( = obveznosti / lastna sredstva )

pred
40%
60%
5%
150%

po
30,23%
69,77%
7,69%
230,77%

Odkup in odsvojitev lastnih delnic za poslovodstvo skrivata različne davčne pasti, zato ni
čudno, da pravilnost odmere davka v različnih primerih presojajo tudi sodišča.444
443
444

ODAR, M. (2010), str. 361.
Več o sodbi sodišča glede obdavčitve holdinga ob prodaji lastnih delnic odvisne druţbe z namenom
zmanjšanja kapitala glej MARANTELLI, A. (2009); Urteil vom 30.10.2009, 2C-896/2008.
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VII.

PRAVNE POSLEDICE NEDOPUSTNE PRIDOBITVE LASTNIH DELNIC

1. Splošno
Razen izjem (247. člen ZGD-1) zakon derivativnega pridobivanja lastnih delnic ne dovoljuje
(229. člen ZGD-1). Po četrtem odstavku 247. člena ZGD-1 je obligacijski posel nakupa
lastnih delnic ničen, v kolikor so lastne delnice pridobljene v nasprotju s prvim in z drugim
odstavkom 247. člena ZGD-1. Obligacijsko učinkovit nakup lastnih delnic lahko postane
ničen, če druţba spregleda in prekorači 10-odstotno količinsko omejitev posesti lastnih
delnic. Seveda tak pravni posel ni neveljaven, kar posebej poudarja četrti odstavek 247. člena
ZGD-1. Ničnost posameznega posla se lahko ugotavlja z vidika civilnega prava glede na
odškodninsko odgovornost kavzalnega posla, z ozirom na izpolnjevanje stvarnopravnih
pogojev. Nedopustna pridobitev lastnih delnic vpliva na stvarnopravne, obligacijskopravne,
korporacijskopravne in kazenskopravne posledice.445

Sam postopek pridobivanja lastnih delnic tvorita zavezovalni in razpolagalni posel. Kavzalno
zavezovalni pravni posel je vsak obligacijski pravni posel (npr. pogodba o odsvojitvi, prodaji
…) in je z vidika četrtega odstavka 247. člena ZGD-1 ničen, v kolikor so bile lastne delnice
pridobljene nezakonito. Stvarnopravne posledice nastopijo s prenosom pravic iz delnic na
delniško druţbo (razpolagalni posel), s prenosom še članskih pravic pa nastane korporacijski
pravni

posel.

V

kolikor

je

druţba

delnice

pridobila

na

osnovi

nezakonitega

obligacijskopravnega posla in ob tem poravnala kupnino za lastne delnice, se lahko takšno
izplačilo ocenjuje kot nedovoljeno izplačilo delničarju. Iz 227. člena ZGD-1 namreč izhaja,
da vrnitev »vplačanih vložkov« ni dovoljena. Na ta način se namreč ogroţa finančna
stabilnost druţbe, upnikov in drugih delničarjev, ki niso imeli moţnosti prodaje svojih delnic.
Povezava med pravicami iz kapitala in obogatitvenim zahtevkom ne obstaja. Druţba sme s
korporacijskim zahtevkom zahtevati vrnitev prepovedanih plačil (233. člen ZGD-1), vendar
samo tistega dela, ki je obremenil vezano premoţenje druţbe. Ocenjuje se, da je korporacijski
zahtevek dovolj velika garancija za to, da ne bo prihajalo do oškodovanja upnikov ali
delničarjev.446 Namen korporacijskega zahtevka je odprava podbilanciranja oziroma
vzpostavitev porušenega premoţenjskega stanja druţbe.

445
446

IVAJNKO, Š./KOCBEK, M. (2003), str. 503.
Ibidem.
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Redko uveljavljanje ničnosti kavzalnopravnega posla v primeru nezakonito pridobljenih
lastnih delnic izhaja iz dejstva, da zakon v 250. členu ZGD-1 ponuja rešitev na osnovi umika
ali odsvojitve nezakonito pridobljenih delnic v roku enega leta. Ponovna odsvojitev je
običajno uspešna, saj je obligacijsko pravni posel ničen, obogatitveni zahtevek pa sme vloţiti
zgolj delničar.
Poslovodstvo, ki pridobiva lastne delnice v nasprotju z 247. členom ZGD-1, s tem deluje v
nasprotju z 263. členom ZGD-1 in je po tretjem odstavku istega člena tudi odškodninsko
odgovorno. Višino škode predstavlja razlika, ki jo je druţba plačala za nezakonito pridobitev
lastnih delnic in morebitno niţjo ceno, ki jo je dosegla, ko je morala odtujiti lastne delnice.
Ker smejo odškodninske zahtevke vlagati tudi manjšinski delničarji, lahko to predstavlja
veliko nevarnost za delniško druţbo.447
Druţba je kazensko odgovorna, v kolikor ne upošteva omejitev pridobivanja lastnih delnic in
vrne vloţke v nasprotju s 227. členom ZGD-1. Predvidena globa je od 16.000 € do 62.000 €.
Kazensko je odgovorna tudi odgovorna oseba druţbe, za katero je predvidena globa od 1000
do 4000 €. Tudi v primeru opustitve rokov odsvojitve, ki jih predvideva 250. člen ZGD-1, je
odgovorna oseba kazensko odgovorna.

Iz nezakonito pridobljenih lastnih delnic, ki je kot stvarnopravni posel pridobitve pravic iz
delnic je dovoljen, druţba nima nobenih pravic, ne glasovalnih in ne premoţenjskih. Zakon
eksplicitno tega ne izpostavlja, toda zamrznjene so tudi »dolžnosti«, npr. vplačila vloţkov in
odtujitve.448

447
448

IVAJNKO, Š./KOCBEK, M. (2003), str. 267.
KESSLER, M. (2000), str. 2536.
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2. Pravice iz lastnih delnic
Obligacijskopravni posel nedovoljenega pridobivanja lastnih delnic je ničen, saj ni osnove za
izpolnitev zavezovalne terjatve, vendar je v primeru plačila lastnih delnic tak posel
pravnomočen. Šele prenos delnic z delničarja na druţbo pomeni, da je druţba pridobila tudi
članske pravice. Z namenom nevtraliziranja pravic iz nedovoljeno pridobljenih lastnih delnic
zakon določa, da druţba iz lastnih delnic nima nobenih pravic.
Bojazen izkoriščanja glasovalnih pravic na skupščini je snovalce Druge direktive 77/91/EGS
vodila k temu, da v prvem odstavku 22. člena nedvoumno zapišejo: »/…/ treba odšteti
glasovalne pravice, ki izhajajo iz lastnih delnic«, predvsem v smislu zaščite osnovnega
kapitala. Dopustnost izvrševanja pravic iz lastnih delnic bi lahko druţbo napeljala h kršitvi
osnovnih načel delniške druţbe449: (i) izplačila dobička iz lastnih delnic, kar je v nasprotju z
230. členom ZGD-1, ki natančno določa način delitve dobička in čistega dobička, (ii) uprava
lahko preko tretje osebe direktno ali posredno vpliva na glasovanje na skupščini, (iii) uprava
bi lahko kršila določilo prepovedi prevzema in vpisa lastnih delnic ob novi izdaji (229. člen
ZGD-1) in (iv) zoper samo sebe bi lahko izvrševala manjšinske pravice (npr. vlagala
odškodninske zahtevke).
Zakon kogentno določa, da druţba iz lastnih delnic nima nobenih pravic (249. člen ZGD-1).
Toda to ne pomeni, da s pridobljenimi članskimi pravicami druţba ne more razpolagati, jih
odtujiti ali zastaviti, le druţba kot pravni subjekt jih ne more izvrševati. Druţba na skupščini
nima glasovalne pravice, nima prednostne pravice do novih delnic in ne more uveljavljati
premoţenjskih pravic. Iz lastnih delnic ni premoţenjskih pravic. Druţba s pridobitvijo lastnih
delnic ne more pridobiti glasovalnih pravic, temu se ne more izogniti niti s pooblastilom tretji
osebi, saj če je ta delnice pridobila za račun delniške druţbe, ne more izvrševati glasovalne
pravice, niti izpodbijati sklepov. Tako imenovane »mirojoče pravice« lastnih delnic se ne
seštevajo pri izračunu glasovalnih pravic ali drugih pravic pri ugotavljanju višine prisotnega
kapitala. Lastne delnice nimajo pravice pri udeleţbi v dobičku in ne predstavljajo podlage za
izplačilo dividende. Za potrebe izračuna višine osnovnega kapitala pa se lastne delnice
prištevajo.

449

KOCBEK, M. (2007), str. 270.
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Obstaja izjema - premoţenjska pravica, glede pravice do povečanja osnovnega kapitala iz
sredstev druţbe, zato pri delitvi dobička participirajo tudi lastne delnice, prav tako pri
povečanju osnovnega kapitala iz preoblikovanja rezerv.
V primeru, da je druţba prejela delnice v zastavo, pravice ne mirujejo, saj pravice v tem
primeru ostanejo delničarju in se ne prenašajo na delniško druţbo. Prepoved uveljavljanja
pravic bi bila moţna le, v kolikor bi delničar zastavil tudi pravico do deleţa pri dobičku. Toda
takšna delnica se ne bi upošteva pri delitvi dobička.

S prenosom oziroma z odtujitvijo lastnih delnic na tretje osebe, kot izhaja iz prvega odstavka
251. člena ZGD-1, pravice iz lastnih delnic ponovno oţivijo. Zakon zahteva, da so lastne
delnice v celoti vplačane, vendar se razmerja pravic iz delnic ob takšnem povečanju
osnovnega kapitala ne spremenijo. Ko delniška druţba lastne delnice odtujuje, ta ne more od
tretje osebe zahtevati poplačila emisijskega zneska, ki bi ga morala sama poravnati kot
predhodna lastnica (225. člen ZDG-1).

3. Prepoved finančne pomoči po 248. členu ZGD-1
Namen prepovedi ekonomskega podpiranja pri pridobivanju lastnih delnic po prvem odstavku
248. člena ZGD-1A skupaj z 227. členom ZGD-1 je ohranjanje kapitala druţbe in zaščita
pred izigravanjem. Tako 248. člen ZGD-1A sluţi preprečevanju financiranja preko
premoţenja druţbe izven omejitev, ki jih postavlja osmi odstavek 230. člena ZGD-1, in kot
posebna ureditev 227. člena ZGD-1 jamči za ohranjanje kapitala v okvirjih, ki preprečujejo
financiranje prevzema po 36. členu ZPre-1.
Pridobitev lastnih delnic ni nič drugega kot zamenjava premoţenja druţbe za aktivno
terjatev.450 Druţba, ki od tretje osebe pridobi finančno pomoč - posojilo oziroma pravno
zahtevo delničarja, po vrnitvi stroškov iz finančnega aranţmaja po ţe sprejeti prevzemni
ponudbi iz premoţenja ciljne druţbe, je prepovedana. Zaradi abstraktne nevarnosti vrnitve
deleţev delničarju zakon ne dovoljuje absolutne oprostitve in prepoveduje finančno pomoč pri
pravnih poslih, ki bi z gospodarskega vidika imeli enak učinek, kot ga ima derivativno
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pridobivanje lastnih delnic.451 Kakršnakoli izplačila na tej osnovi niso dopustna, saj mora biti
plačilo po višini primerno - ustrezati mora dejanski vrednosti delnic. Pridobitev lastnih delnic je
lahko dopustna, vendar je izplačilo nedopustno in druţba mora zahtevati delno vračilo vloţka v
preseţku nad primerno kupnino. Prepoved finančne pomoči pri pridobivanju lastnih delnic
omejuje uprave, da bi neodvisno oblikovale svojo strukturo delničarjev in izigrale zakonodajo
pri prevzemih, ter da bi premoţenje ciljne druţbe uporabile za financiranje prevzemnika, ki je s
prevzemom pridobil dovolj velik kontrolni deleţ, s katerim lahko določi »svoje« poslovodstvo.
Ciljna druţba lahko po prevzemu še vedno odkupuje lastne deleţe, s tem krepi svoj poloţaj in
niţa ceno delnice ter sili delničarje, ki niso sprejeli prevzemne ponudbe, k prodaji, da bi lahko
kasneje prevzemna druţba sama odprodala svoje lastne delnice po višji ceni.
Zato prvi odstavek 248. člena ZGD-1A delniški druţbi prepoveduje, da bi sodelovala pri
pravnih poslih, ki omogočajo izigravanje zakonskih omejitev. Iz tega razloga zakon posebej
citira: »/.../ za pridobitev delnic in drugih poslov s primerljivim učinkom, je ničen …«. Nemški
AktG v §71 a Abs. 1 satz 1 citira druge »primerljive« posle, kot so garancije, posojila in
predujme. Kot posojilo opredeljuje posojilo v denarju in stvarnih vloţkih, ob tem pa enači tudi
zavarovanje za najetje kredita, ki ga za druţbo najame tretja oseba z garancijo njenega
premoţenja (običajno delnic).452
Z razliko med garancijo in posojilom pomeni predujem nevarnost prekomernega zadolţevanja
druţbe in je kot tak najpomembnejši kriterij, ki ga je potrebno zakonsko omejiti.
Izdaja garancij za pridobivanje kreditov je primer tipične uporabe finančne pomoči. Lastne
delnice se financirajo in pridobivajo preko tretje osebe, ki ima terjatev zavarovano s strani
druţbe, za katero je pridobivala delnice. Sam izraz »garancije« je zelo širok in ni pomembno v
kakšni obliki nastopa (hipoteka, cesija, varščina, menica, zastavitev itd.).453 Zaradi prepričanja,
da se določilo 248. člena ZGD-1 v slovenski pravni praksi izigrava, je slovenski zakonodajalec
z novelo ZGD-1A ţelel še bolj natančno opredeliti, sicer korekten, člen z dopolnilom »drug
posel s primerljivim učinkom« (248. člen ZGD-1A). Tudi v noveli ZGD-1A ni eksplicitno
navedeno, za katere vrste poslov vse gre, kot jih izpostavlja nemški AktG v §71 a. Izrecno se
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izpostavlja »druge« vrste poslov, ki imajo primerljiv ekonomski učinek, kar je bilo sicer
mogoče razumeti tudi iz prvotne dikcije člena, saj je opredeljeval vse fiktivne posle.
Tretje osebe ne morejo pridobivati lastnih delnic s pomočjo druţbe, če same ne uspejo pridobiti
sredstev na finančnem trgu, kar pomeni, da mora biti druţba sposobna oblikovati rezervni sklad
za lastne delnice, kot poudarja drugi stavek drugega odstavka 248. člena ZGD-1A, v
nasprotnem primeru je tak posel ničen. Tretja oseba zato nima nobene pravne osnove za
terjatev odškodnine ali honorarja nasproti delniški druţbi. Takšne posle je po civilnem pravu
mogoče razveljaviti. V primeru, da tretja oseba pridobiva lastne delnice v svojem imenu in za
račun druţbe, velja določilo pridobivanja lastnih delnic preko tretjih oseb po prvem odstavku
251. člena ZGD-1. Takšne delnice se seštevajo, pravice iz lastnih delnic pa se prenašajo, saj po
249. členu iz teh delnic ni pravic.

3.1. Prepoved vračila vložkov po prvem odstavku 227. člena ZGD-1
Norma predstavlja pravni temelj ohranitve kapitala v delniški druţbi in izraţa princip
vezanosti sredstev v delniški druţbi.454 Vloţek se pojmuje široko, saj lahko prepovedano
vračilo vloţka v naravi predstavlja nekaj povsem drugega, kar je delničar izročil druţbi.
Določbe o ohranitvi premoţenja niso namenjene varstvu točno določenih premoţenjskih
predmetov druţbe, ki sicer tvorijo njeno premoţenje, temveč varstvu celotne vrednosti
premoţenja druţbe. Delničar je v skladu z zakonskimi normami tudi v primeru likvidacije
podjetja upravičen zgolj do izplačila bilančnega dobička druţbe, s čimer se zagotavlja enaka
obravnava delničarjev tudi, če se to izvrši preko nezakonito pridobljenih lastnih delnic.
Druţba ne sme v breme svojega premoţenja izvršiti nikakršnega izplačila v korist delničarja,
razen če zakon določa drugače. Oškodovani delničarji lahko, podobno kot upniki, uveljavljajo
sankcije zaradi prepovedi vračila vloţka.455 Norma je kongentna in je s stututom ni mogoče
omejiti. Prvi odstavek 227. člena ZGD-1 je konsekventno nadaljevanje norme obveznega
vplačila emisijskega zneska delnic (222. člen ZGD-1) kot osnove zagotavljanja zagonskega
kapitala druţbe v sistemu obveznega osnovnega kapitala.456 Kakršni koli pravni (obveznostni
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ali razpolagalni) posli, ki posegajo v osnovni kapital druţbe mimo sklepov skupščine, so
prepovedani in nični.457
Poslovanje druţbe s svojimi delničarji kot tretjimi osebami ni prepovedano, kadar so
sklenjeni pravni posli dejansko pokriti z ustrezno delničarjevo konsideracijo.458 Kakor hitro
pa obstaja objektiven dvom v plačilo in storitev, gre po tretjem odstavku 227. člena ZGD-1
za prikrito izplačilo dobička (PID)459 in je prepovedano. Oblike odkritega vračila vloţkov so
primeri: (i) izplačilo dividend mimo letnega poročila oziroma v primeru ničnosti le-tega, kot
tudi izplačilo dividend brez sklepa o uporabi bilančnega dobička oziroma v primeru ničnosti
takšnega sklepa, (ii) izplačilo dividend, ko v druţbi ne obstaja bilančni dobiček oziroma
njegova višina ne ustreza predvideni višini izplačil oziroma izplačila dividend, če sklep o
uporabi bilančnega dobička ne predvideva delitve med delničarje, (iii) izplačilo vmesnih
dividend v nasprotju z zakonom (232. člen ZGD-1), (iv) izplačilo dividend v nasprotju s
temeljnimi načeli pravice do udeleţbe v dobičku - načelo razdelitve bilančnega dobička med
delničarje (231. člen ZGD-1 - npr. izplačilo previsokih dividend posameznim delničarjem),
(v) izplačila, ki so posledica rednega zmanjšanja OK - če temeljijo na neučinkovitem sklepu
skupščine druţbe, oziroma ko so izplačila učinkov zmanjšanja opravljena v nasprotju z
določbami, ki varujejo upnike druţbe (375. člen ZGD-1) in (vi) razdelitev premoţenja druţbe
po njeni likvidaciji v nasprotju z zakonom (418. in 421. členom ZGD-1 - načelo
sorazmernosti in varstvo upnikov). Običajno se pravni posel (kausalgeschäfts) pri prekritem
izplačilu obravnava kot ničen.460 V primeru ničnega pravnega posla ima druţba na voljo
obligacijskopravni (kondicijski in odškodninski) kot tudi stvarnopravni zahtevek.461
Kot poseben samostojni zahtevek za vrnitev prepovedanih plačil zakon (233. člen ZGD-1)
določa korporacijski pravni zahtevek. Zakonsko dovoljena pridobitev lastnih delnic (ob
457
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oblikovanju rezervnega sklada za lastne delnice) ne pomeni prepovedanega vračila denarnih
sredstev, drugi odstavek 227. člena ZGD-1. Glede na določilo prvega odstavka 227. člena
ZGD-1 predstavlja prvi odstavek 248. člena ZGD-1A »lex specialis« za primer pridobivanja
prejemkov.462 Prav tako je izplačilo prednostne dividende prednostnim delničarjem izvzeto iz
prepovedi vračila, saj se dividende izplačujejo izključno iz bilančnega dobička druţbe in ne
direktno iz premoţenja druţbe. Vsaka dodelitev posojila delničarju pomeni odliv denarnih
sredstev in predstavlja prepoved vračila vloţkov, v kolikor ni ustrezno zavarovana in se zanjo
ne plačujejo bančno primerljive obresti. V primeru vračila celotnega zneska posojila je z
bilančnega vidika transakcija nevtralna. Teţava nastopi, ko druţba za izplačana likvidna
sredstva v predvidenem roku ne dobi povrnjenega kapitala.463 V tem primeru je sposobnost
druţbe za poravnavo obveznosti do upnika oslabljena. Kadar zaradi posojila nastopi
podbilanciranost, je z bilančnega vidika potrebno izvesti bilančnopravno primerjavo
premoţenja druţbe in višine OK. Posebno bilančno (iz katerega vira se aktivirajo) pozornost
je potrebno nameniti izplačilom, ki privedejo do nastanka podbilanciranosti, oziroma ki
takšno stanje še poglobijo, kakor tudi izplačilom, ki jih opravi prezadolţena druţba velikemu
številu zahtevkov po vračilih. Poslovanje z izgubo ne sme vplivati na dopustnost
posameznega izplačila. Izplačila druţbe (posojila) so mogoča samo, dokler se izplačujejo iz
prostih sredstev druţbe - bilančnega dobička, kot to predvideva zakonodaja (230. člen
ZGD-1).
Premoţenje delniške druţbe po obligacijskem pravu prevzema riziko insolvetnosti svojih
delničarjev (Delkredererisiko).464 Z ekonomskega vidika predstavlja premoţenje druţbe
pomembno jamstvo v primeru, ko druţba najema kredit. Enako velja, kadar da kredit delniški
druţbi povezana druţba, ki je v 100-odstotni lasti druţbe matere in je hkrati od 40- do 50odstotni lastnik te druţbe. To se razume, kot da daje kredit druţba mati, čeprav preko svoje
hčere.465 Ob tem prvi odstavek 545. člena ZGD-1 oblikuje temeljno prepoved za obvladujoče
druţbe, da bi uporabile vpliv na odvisno druţbo za sprejetje škodljivega pravnega posla. V
kolikor pride do oškodovanj, ki se v toku poslovnega leta ne nadomestijo, sme odvisna
druţba vloţiti odškodninski zahtevek.466 Sposobnost nadomestila prikrajšanja se mora izvršiti
do konca poslovnega leta, saj pride drugače do kršitve po prvem odstavku 227. in prvem
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odstavku 231. člena ZGD-1, poleg odškodninske odgovornosti zastopnikov po 543. členu
ZGD-1. Kot poudarja Emmerich, je večinsko prepričanje nemške javnosti, da se z normo
§311 AktG izriva sistem ureditve po §57 AktG.467
Pogled na prvi odstavek 545. člena ZGD-1 pokaţe, da ta člen ne ureja kreditiranja in je
njegova dopustnost opredeljena zgolj v 227. in smiselno 498. členu ZGD-1, kar je utemeljeno
s predpostavko, da riziko insolventnosti vedno prevzema druţba mati, saj odvisna druţba ni
enako sposobna in ne more z naslova 545. člena ZGD-1 imeti privilegijev.468

V dejanskih koncernih je praksa pokazala potrebo po financiranju pridobivanja lastnih delnic,
kar je zakonodajalec uredil z 251. členom ZGD-1. Tako drugi stavek tega člena odvisnim
druţbam ali druţbam v večinski lasti dovoljuje pridobivanje delnic matere v skladu z določili
247. člena ZGD-1. Tretji in četrti odstavek 247. člena ZGD-1 se jasno sklicujeta na 248. člen
ZGD-1A, ko je druţbi hčeri prepovedano dajanje finančne pomoči za pridobivanje lastnih
delnic druţbe matere, kar pa ne velja za pridobivanje lastnih delnic druţbe hčere preko ţe
obvladujoče druţbe. Namen tretjega in četrtega odstavka 247. člena ZGD-1 je preprečevanje
izigravanja določil 251. člena ZGD-1, zato tudi odvisna druţba ne sme finančno podpirati
pridobivanja lastnih delnic matere preko tretjih oseb.469
Za presojo niso odločilne struktura in funkcije strank, temveč ekonomski učinki konkretnega
pravnega posla. Pri izplačilih bivših in bodočih delničarjev lahko nastane izigravanje, saj se
delničar lahko začasno odpove svojemu statusu v druţbi (odsvojitev delnic), z namenom, da
bi mu druţba kot tretjemu izvršila določeno izplačilo iz premoţenja druţbe, z določenim
časovnim zamikom pa bi ponovno postal delničar te druţbe. Isto velja za izplačila navidez
tretjim osebam, ki so v razmerju do druţbe (glede na dejanske okoliščine primera) njeni
dejanski druţbeniki. Kakršno koli dajanje finančne pomoči druţbe matere ali druţbe hčere pri
pridobivanju lastnih delnic je prepovedano z 248.členom ZGD-1 (in z novelo ZGD-1A), zato
tega pomisleka 251. člen ZGD-1 posebej ne izpostavlja.
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4. Ničnost obligacijskopravnega posla
Obligacijsko pravo temelji na ustavnih načelih, prisilnih predpisih ter druţbeni morali, ki so v
zakonu našteta in vsebinsko opredeljena. Ti okviri so navadno zastavljeni z najostrejšo
sankcijo obligacijskega prava, z ničnostjo pravnega posla (86. člen OZ-UPB1). Trţne in
druge zakonitosti narekujejo sklepanje obligacijskopravnih razmerij, ki so nična ali absolutno
neveljavna, kadar nimajo podlage (kavze) ali so nedopustna. Nični pravni posel nima pravnih
učinkov in se obravnava, kot da nikoli ne bi bil sklenjen.
Določila v statutu, ki skupščini omogočajo sprejemanje sklepov, ki so v nasprotju z načelom
prepovedi vračila in obrestovanja vloţkov - 227. člen ZGD-1, so nična, kot tudi tako sprejeti
sklepi skupščine. Pravni posel, ki omogoča odkrito vračilo vloţka, je ničen. Nastopi
obojestranska kondicija. Posledica so vrnitveni zahtevki druţbe kot tudi delničarja. Pravni
posel, s katerim se omogoča prikrito vračilo vloţka, je sicer veljaven, saj je sestavljen iz
kavzalnega in razpolagalnega pravnega posla. Nična pogodba ne postane veljavna, če vzrok
ničnosti kasneje preneha.470 Objektivno nesorazmerje med pogodbenimi obveznostmi se
odpravi z zavarovanjem, vendar ostaja vprašanje, na kateri del se nanaša dolţnost vračila. V
obeh primerih je pravna podlaga poseben korporacijskopravni zahtevek v smislu 233. člena
ZGD-1. Pri obligacijskokavzalnem poslu lahko pride tudi do delne ničnosti, če druţba, ki bi
imela v posesti ţe 9,5 % delnic, s pogodbo pridobi še en odstotek delnic.471
Pravico do vloţitve toţbe za ničnost ima vsaka zainteresirana oseba. Na ničnost pazi sodišče
po svoji uradni dolţnosti. Pravica do uveljavljanja ničnosti ne ugasne (93. člen OZ-UPB1).
Ničnosti skupščinskih sklepov ni mogoče vlagati, v kolikor so sklepi ţe vpisani v sodni
register. Prav tako pravica do uveljavljanja ničnosti preneha po preteku treh let od vpisa v
sodni register v primeru tretje, četrte in pete alineje 390. člena ZGD-1.
Pri pridobivanju lastnih delnic mimo določil 247. in 248. člena ZGD-1 je zavezovalni pravni
posel ničen, razpolagalni pa veljaven, saj gre za kongenten predpis. Plačila delničarjem za
njihove delnice se smatrajo kot prepovedano izplačilo, ki ga je delničar druţbi dolţan vrniti,
razen kadar gre za dobroverni prejem dividend. Delničarjeva dolţnost je izravnava
pogodbenih obveznosti in redko naturalna restitucija, saj je namen ohranitve kapitala v
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varstvu premoţenja druţbe in ne v varstvu točno določenih premoţenjskih predmetov, čeprav
je včasih vračilo in »corpore« (naturalna restrikcija) nujno.
Pri zastavnem poslu z lastnimi delnicami sta oba posla nična. Abstraktno gledano je lahko
razpolagalni pravni posel veljaven tudi, če je zavezovalni (npr. pogodba) neveljaven, ničen.
Pri kavzalnosti pa, če je zavezovalni pravni posel ničen, je neveljaven (ničen) tudi
razpolagalni pravi posel.

5. Korporacijski zahtevek
V primerih kršitev načela ohranitve kapitala v smislu 227. člena ZGD-1 se uporablja poseben
korporacijskopravni zahtevek - prvi odstavek 233. člena ZGD-1, ki druţbi zagotavlja, da ni
oškodovana. Zakonska norma 233. člena ZGD-1 ureja izpolnjevanje obveznosti vrnitve
vloţka v druţbo. Ob tem ni pomembno, ali je zavezanec za vračilo v trenutku uveljavljanja
zahtevka še delničar druţbe, ali ne. Zahtevek je neodvisen od krivde oziroma odgovornosti in
je oblika zahtevka za »ponovno vplačilo vložka«. Namen zahtevka je ponovna vzpostavitev
porušenega premoţenjskega stanja druţbe.
Druţba je upnik v razmerju do delničarja, prejemnika vračila vloţka. Korporacijskopravni
zahtevek sme v materialnem smislu vlagati zgolj druţba, ki ima procesno legitimacijo.
Delničarju ostaja obligacijskopravni, obogatitveni zahtevek, ki ga praviloma vlaga takrat, ko
druţba uveljavlja vrnitev prepovedanega plačila, vrnitev delnic. 472 V določenih primerih473 je
procesna legitimacija priznana tudi upnikom druţbe in manjšinskim delničarjem, kadar v
svojem imenu uresničujejo pravico tretje osebe za njen račun. Tudi upniki smejo vlagati
toţbo proti delničarjem ob smiselni uporabi 328. člena ZGD-1 za povrnitev neupravičeno
pridobljenih sredstev, vendar nikoli v svojo korist. Ob tem delničar ni ustrezno zaščiten, saj je
odprtih veliko vrašanj dokazovanja resničnosti obogatitve (druţba lahko delnice predhodno
odsvoji po niţji ceni).474 Ustreznejše je uveljavljanje odškodninske odgovornosti
poslovodstva druţbe.
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KOCBEK, M. (2007), 247. člen ZGD-1, str. 267.
Delničarji, katerih skupni deleţ dosega najmanj desetino OK (prvi odstavek 233. člena ZGD-1).
KOCBEK, M. (2007), 247. člen ZGD-1, str. 267.
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Druţba se korporacijskemu zahtevku ne more odpovedati ali ga pobotati z drugimi zahtevki
delničarja napram druţbi, saj je zahtevek iztoţljiv. Kadar delničar ni neposredno prejemnik
vloţka, ima druţba korporacijskopravni zahtevek zoper tretjo osebo (bivši in dejanski
delničar), saj so vsi delničarji enakopravni. Zahtevki zastarajo v petih letih od prejema
plačila.475

6. Odškodninska odgovornost
Finančna kriza je pod vprašaj postavila ustreznost zakonskih norm odgovornosti uprav in
nadzornih svetov. Ob skorajšnem stečaju Hypo Ral Estate Banke je nemški gospodarski
minister Glos izjavil, da je nemški sistem odgovornosti »scharfeste Managerhaftung der
Welt«,476 toda postavlja se vprašanje, ali gre za brezzobega tigra ali učinkovito oroţje proti
slabemu vodenju druţb. V prihodnosti bodo morali nadzorni sveti natančno raziskati, kaj
javnemu mnenju in strankam druţbe močneje škoduje - odškodninska toţba proti upravi ali
njihova nedejavnost.
»Corporate Governance« je lahko, in včasih je, široka definicija, ki obsega vso moč odločanja
v druţbi. Predstavlja pravila in norme upravljanja druţbe s skrbnostjo, z odgovornostjo in
vrednostno ravnanje v korist druţbe. Člani organov vodenja so odškodninsko odgovorni, če
kršijo svoje dolţnosti, kar izrecno izhaja iz prvega odstavka 263. člena ZGD-1, ki sicer
taksativno ne našteva odgovornosti poslovodstva, saj se te skozi čas prilagajajo spremembam
upravljanja. LUTTER M. (2003) v članku »Haftung der Organe von Aktiengesellschaft«
oblikuje deset priporočil: (i) ravnanje v skladu z ZGD-1, kjer so osnova varovanje OK,
upoštevanje pravil bilančnega prava in pravočasno sporočanje insolventnosti (ZFPPIPP).477
Ob tem je pri dejanskih koncernih potrebno upoštevati še 545. člen ZGD-1 o odgovornosti.
Kršitve se urejujejo z odškodnimskimi toţbami tretjih oseb napram druţbi in so nemalokrat
povezane z visokimi denarnimi zneski.478 Odškodninske toţbe konkurentov z visokimi
denarnimi zneski lahko nastopijo tudi v primeru nelojalne konkurence; (ii) upoštevanje
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KOCBEK, M. (2007), 233. člen ZGD-1, str. 218.
BUCKHART, B./ SIEBEL, M. (2008), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 10. 2008, str. 23, lasten prevod:
»Najostrejši sistem managerjeve odgovornosti na svetu«.
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
BOHINC, R. (2007), 263. člen ZGD-1, str. 325.
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Kodeksa upravljanja druţb. Kodeks predstavlja priporočila, ki niso zavezujoča, niso zakon;479
(iii) ravnanje, skladno s pogodbo o zaposlitvi, ki lahko ima tudi dodatne omejitve pri
poslovanju; (iv) sodelovanje z nadzornim svetom; (v) upoštevanje organizacijske osnove
druţbe in koncernov;480 (vi) nadzor nad opravljanjem nalog; (vii) redno spremljanje
likvidnosti in finančnega stanja druţbe;481 (viii) izogibanje izpostavljanju druţbe prevelikim
rizikom;482 (ix) izogibanje konfliktom med interesom druţbe in privatnim interesom uprave.
Uprave so vedno dolţne na prvo mesto postavljati interes druţbe.483 Vsled procesa poslovanja
uprave vedno znova prihajajo v poloţaj, ko lahko izrabijo priloţnosti za osebne interese, zato
se pričakuje, da se v teh primerih izločijo iz procesa odločanja. Literatura in zakonodaja
namreč ocenjujeta izrabo priloţnosti v lastne interese kot kršitev dolţnosti; in (x) skrbna
strokovna presoja poslovnih odločitev.484 Uprava druţbe vodi posle samostojno in na lastno
odgovornost (prvi odstavek 265. člena ZGD-1), vendar ne brez poslovnih in ekonomskih
rizikov. Najeti managerji niso odgovorni za nastale poslovne rizike. Poslovnih odločitev ni
mogoče sodno preverjati, zato se od članov uprav pričakujejo ustrezna strokovna
usposobljenost in v poslih vešči strokovnjaki.485 To ne velja v primerih, ko uprave sprejemajo
odločitve, ki vsebujejo za druţbe neprimerne rizike. Odškodninska odgovornost članov uprav
ni izključena, če je dobila soglasje nadzornega sveta.486
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Novi člen v nemškem AktG v §161 zavezuje uprave in nadzorne svete delniških druţb, ki kotirajo na borzi,
da enkrat letno poročajo ali spoštujejo določila Kodeksa v celoti oziroma v katerih delih prihaja do
odstopanja. Druţbe, ki tega ne poročajo, kršijo zakonodajo. V Sloveniji Kodeks ni del zakona o
gospodarskih druţbah, vendar je postopek za borzno orientirane druţbe enak. Enkrat letno morajo poročati,
običajno v letnem poročilu, v kolikšni meri spoštujejo in poslujejo v skladu s priporočili Kodeksa.
Vzpostavitev sistema nadzora obvladovanja rizikov poslovanja druţbe, kot je smiselno mogoče razumeti
drugo alinejo prvega odstavka 272. člena ZGD-1, je del obveznosti organiziranosti druţbe. Vodstvo podjetja
je odgovorno tudi za ustrezno vodenje druţb hčera, čeprav neposredno druţb ne vodijo. Vendar jim ustrezna
organiziranost mogoča vpogled v mesečna poročila uprav hčerinskih druţb upravam druţb matere.
Zakon o revidiranju določa načelo likvidnega in solventnega poslovanja; 5. člen ZFPP od podjetja zahteva,
da posluje tako, da je v vsakem trenutku sposobno poravnavati zapadle obveznosti in ohranja kapitalsko
ustreznost.
Vprašanje, ali bi uprave morale imeti mejo, do katere smejo druţbo izpostaviti rizikom, je glede na zadnjime
dogodke v Sloveniji zelo aktualno. Osebno sem mnenja, da uprave ne bi smele poslovanja druţbe
izpostaviti zgolj na eno karto oziroma zastaviti celotnega premoţenja, saj je mogoče iskati drugo priloţnost,
v kolikor ni vse premoţenje ţe porabljeno za neuspelo investicijo. Ob tem je potrebno izpostaviti tudi
odgovrnost NS, ki so v zadnjih letih dokazali pomanjkanje skrbnosti in izkušenosti (prvi odstavek 270.
člena ZGD-1) pri odobravanju visokih nagrad in opcij.
BOHINC, R. (2007), 263. člen ZGD-1 str. 313.
LUTTER, M. (2003), str. 48: to posebno odgovornost povezuje s t. i. Business-Judment Rule, ki je bil razvit
v ZDA, velja pa tudi v nemškem pravu. Je instrument, s pomočjo katerega so uprave in NS izvzeti iz
odgovornosti za rizike neuspeha pri poslovanju druţbe. Neuspehi pri poslovanju so zgolj riziki druţbe in
delničarjev in nikakor članov uprav, ki so najeti za to, da druţbo vodijo.
BOHINC, R. (2007), 263. člen ZGD-1, str. 314.
BOHINC, R. (2007), tretji odstavek 263. člena ZGD-1, str. 313.
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Zanimiv je primer Sodbe Smith v. von Gorkom.487
Odškodninski zahtevek nastane v primeru opustitve ravnanja s skrbnostjo in z odgovornostjo.
LUTTER, M. (2003) je mnenja, da je razlog za odškodninski zahtevek kršitev dolţnosti
enega od zgoraj citiranih desetih priporočil. Škoda mora nastati kot kavzalna kršitev
dolţnosti, ki se presoja po načelih adekvatne vzročnosti. Druţba mora dejansko utrpeti
materilno škodo; škoda na ugledu ni razlog za odškodninski zahtevek. Člani poslovodstva so
solidarno odgovorni zaradi kršitve dolţnosti, dokazno breme je na njih, da dokaţejo, da so
ravnali s skrbnostjo poštenega strokovnjaka, kot izhaja iz drugega odstavka 263. člena ZGD-1
in vseh odškodninskih razmerij obligacijskega prava. Solidarna odgovornost pomeni, da
lahko upniki oziroma oškodovanci izberejo katerega koli člana poslovodstva, nadzornega
sveta ter tretjega488 (264. člen ZGD-1) in mu naprtijo odškodninsko odgovornost. V tem
primeru ni obrnjene odškodninske odgovornosti in mora oškodovanec oškodovanost dokazati.
Pravna posledica nastale materialne škode za druţbo zaradi opustitve skrbnosti in
odgovornosti je povrnitev nastale škode v denarju. Zakonska norma je zelo striktna: vsaka
kršitev dolţnosti člana uprave, s katero nastane materialna škoda druţbi, je podvrţena
odškodninskemu zahtevku druţbe za povrnitev škode. Odškodninski zahtevek sme vloţiti
tudi upnik, kadar je druţba nesposobna poravnati njegovo terjatev kot rezultat oškodovanja
druţbe. Kadar člani uprav sklepajo neveljavne posle, ne nastane osnova oškodninskega
zahtevka. Škode član uprave ne more sprejeti vnaprej ali naknadno pobotati s pogodbo.
Takšna pogodba bi bila neveljavna. Opustitev odškodninske toţbe druţbe lahko določi zgolj
sklep skupščine po preteku treh let od nastanka zahtevka, saj se ščiti premoţenje druţbe, da
člani uprav ne bi razbremenili povrnitev škode z odrekom odškodninskega zahtevka v imenu
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Upravni odbor druţbe povabijo na izredno sejo, na kateri predstavijo prevzemno ponudbo v višini $55 za
delnico, čeprav je trenutna cena delnice na borzi med 35 in 40$. Čas za sprejem ponudbe je dve uri, ne da bi
pred seboj imeli en sam dokument, člani odbora se odločijo po samo 20 mintni predstavitvi zdruţitve s
strani predsednika druţbe. Delničarji kasneje vloţijo toţbo za razveljavitev soglasja k zdruţitvi oziroma
odškodninsko odgovornost upravnega odbora za višino dejanske vrednosti druţbe, ki vrednost delnice po
$55 za zdruţitev absolutno presega. Sodišče je zaradi zelo površne priprave na odločitev zavrnilo
»privilegij« podjetniške diskrecije in v celoti samo preverilo odločitev, s pomočjo česar je ugotovilo, da bilo
mogoče doseči višjo ceno za prevzem druţbe.
Tuja praksa ima ob tretji osebi v mislih večinskega delničarja, ki vpliva na odločitve, ki so v škodo drugih
delničarjev in druţbe. Ti večinski delničarji so odškodninsko odgovorni drugim delničarjem (zadnji razvpiti
primeri menedţerskih odkupov v Sloveniji). V tem primeru imajo svoj odškodninski zahtevek izjemoma
tudi delničarji.
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druţbe.489 V primeru, da 10 % delničarjev ne soglaša s takšno odločitvijo, je sklep neveljaven
(zadnji stavek tretjega odstavka 263. člena ZGD-1).
Kljub strogi zakonski normi in ugodnemu poloţaju druţbe v sodnem procesu redko prihaja do
odškodninskih zahtevkov delniških druţb. Razlog je enostaven. Druţba kot upnik ima
odškodninski zahtevek proti članu poslovodstva kot dolţniku, katerega lahko toţi zgolj
nadzorni svet (283. člen ZGD-1). Proti nadzornemu svetu kot dolţniku sme toţiti zgolj
uprava druţbe, kar se praktično nikoli ne zgodi -

to dokazuje najbolj razpita sodba v

nemškem civilnem pravu t. i. primer ARAG,490 kjer manjšina v nadzornem svetu zaradi 4
milijonov evrov izgube spoţi odškodninsko toţbo proti članom uprave zaradi protipravnega
ravnanja (actio pro socio). Večina v nadzornem svetu tega ni ţelela. Odločitev sodišča je bila:
upravi je dopustila izhod, češ, da je šlo za »napačno presojo in napačno vrednotenje«, toda ni
se mogla izogniti »nevestnemu ukrepanju« uprave in določitvi ustrezne odškodnine. Za
nadzorni svet pa je odločila, da sme takšne toţbe opustiti zgolj, kadar obstajajo »upoštevanja
vredni interesi družbe, zaradi katerih izpušča nadomestilo za nastalo škodo«.

Čeprav nemška zakonodaja razpolaga z izpiljenim sistemom odgovornosti uprav in uprave
druţbam jamčijo celo z vsem svojim premoţenjem ţe za najmanjšo malomarnost,491 je
postopek dokazovanja s strani nadzornega sveta zapleten in dolgotrajen.492 Običajno
odškodninske zahtevke proti upravam in članom nadzornega sveta vlagajo zgolj stečajni
upravitelji,493 ki si v čim večji meri obetajo zagotovitev sredstev za poplačilo terjatev iz
stečajne mase, toda tudi oni se zaradi dolgih in kompliciranih postopkov velikokrat odločijo
za pobote.
V zadnjem času v javnosti vedno pogosteje slišimo za primere t. i. »zavarovanja
odgovornosti poslovodstva«494,
489
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in vprašanje je, koliko uprave in nadzorni sveti v praksi

BOHINC, R. (2007), 263. člen ZGD-1, str. 316.
Sodba BGH, z dnem 21. 4. 1997, zvezek 135, str. 244.
BUCKHART, B./ SIEBEL, M. (2008), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 10. 2008, str. 23.
Nadzorni svet mora natančno preveriti konkretne indice kršitve dolţnosti uprav in dejansko stanje, v kolikor
obstajo predpostavke. V primeru, da se indic potrdi in je upravičenost odškodninske toţbe dokazljiva in
verjetno uveljavljiva, je naloga NS postopati skladno s sodbo BHG II.ZR 175/95 – Arag.
LEYENDECKER, H. (2010): odškodninski zahtevek proti prejšnji upravi in nadzornem svetu zaradi
opustitve odgovornosti v višini 175 milijonov eurov. Primer je zanimiv, ker se ponovno odpira vprašanje
sobde iz leta 1997, primer ARAG, www.Süddeutsche.de/wirtschaft.
D&O - Versicherung, krije rizik odškodninskih toţb nadzornih svetov proti upravam, vendar ne za dejanja,
ki so bila storjena naklepno. Tudi slovenske zavarovalnice ţe ponujajo t. i. D&O produkte.
BUCKHART, B./ SIEBEL, M. (2008), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 10. 2008, str. 23.
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dejansko odgovarjajo s svojim premoţenjem. Zaradi visokih odškodninskih zneskov je to
zavarovanje zanimivo tudi druţbam, saj bo odškodninski zahtevek za škodo člana
poslovodstva plačala zavarovalnica. S tega vidika lahko pričakujemo upad strahu pred
odškodninskimi toţbami. Ob tem bodo odločilno vlogo odigrala sodišča s svojimi sodbami.
Šele na osnovi sodne prakse bodo zakonodajalci lahko dobili čisto sliko o tem, ali so zakoni
(nacionalni in Direktive) ustrezni. Glede na zadnje znane dogodke v finančnem poslovnem
svetu in brezkrbnost pri upravljanju s premoţenjem drugih se pomen odgovornosti uprav in
nadzornih svetov zelo učinkovito demonstrira.
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VIII. SKLEPNE MISLI
Nakup lastnih delnic, ki je ţe dlje časa pomemben finančni instrument v anglosaksonskih
drţavah, je v zadnjem desetletju močno pridobil na popularnosti tudi v kontinentalni Evropi.
Od sprejetja Direktive dopolnil 2006/68/ES z dnem 6. 9. 2006 o spremembi Druge direktive
77/91/EGS naprej je tudi v Sloveniji »vidna« tema gospodarskih časopisov, kar kaţe, da so
druţbe liberalizacijo osme alineje 247. člena ZGD-1 ţeljno pričakovale. V literaturi je
mogoče zaslediti dolg niz motivov, zaradi katerih se druţbe odločajo za nakup lastnih delnic.
Upravam vedno znova uspe prepričati delničarje na osnovi »Shareholder Value« argumentov,
da gre za koristi tako delničarjev kot gospodarstva, vendar ne smemo pozabiti, da nikoli na
škodo uprav. Ključna gospodarska motiva nakupa lastnih delnic ostajata podcenjenost druţbe
in uravnavanje tečaja delnice. Lastne delnice danes druţbe uporabljajo kot mehanizem, s
katerim lahko uprave reagirajo na zaznavno podcenjenost tečaja, seveda pa obstaja niz drugih
vrednostno stopnjevalnih motivov, zaradi katerih se druţbe odločajo za nakup lastnih delnic.
Kljub dopolnitvi člena 19 Direktive 2006/68/ES, ki odpravlja omejitev obsega pridobitve,
podaljšuje rok in v bran ohranitvi osnovnega kapitala dovoljuje nakup lastnih delnic zgolj iz
razdeljivih rezerv, so pogoji pridobitve lastnih delnic kongentno določeni in veljajo tudi,
kadar druţbe lastne delnice pridobivajo preko tretjih oseb. Kadar lastne delnice pridobivajo
odvisne druţbe oziroma druţbe v večinski lasti, je zaradi ohlapnosti določenih zakonskih
norm mogoče izigravanje pozitivne zakonodaje. Zato je še toliko pomembneje, da za druţbo
hči veljajo enako stroge omejitve pri pridobivanju lastnih delnic kot za druţbe, ki poslujejo v
lastnem imenu in za račun druţbe in smejo pridobivati ali imeti lastnih delnic le, če bi bilo to
druţbi dovoljeno v skladu z 247. do 251. členom ZGD-1.
Skozi prizmo devetih vprašanj sem osvetlila dejstva atraktivnosti in rizike nakupa lastnih
delnic preko tretjih oseb tako za druţbo, delničarje in kapitalske trge in ugotovila, da v
glavnem obstajajo štirje vedno ponavljajoči se motivi:
1. Teorija signalnosti: uprave ocenjujejo svoje delnice za podcenjene in bodoče priloţnosti
podjetja bolje kot kapitalski trg. Ker naj bi vodstvo podjetja imelo boljše informacije
(notranje informacije), poskušajo z nakupom verodostojno signalizirati za dvig tečaja. Vendar
primeri iz tujine (v zadnjem času tudi iz Slovenije) kaţejo, da vedno ni tako. Uprave druţb z
objavo namere nakupa lastnih delnic, ki je nikoli ne realizirajo, namerno »zavajajo«
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potencialne investitorje in morda posredno manipulirajo s ceno delnice. To manipulacijo
omogoča pravilo »10-36« (10 % OK za 36 mesecev).
2. Free-Cash-flow predpostavka: podjetje razpolaga z viškom likvidnih sredstev, ki ga v
doglednem času ne potrebuje. Tudi tukaj ţelijo uprave z nakupom lastnih delnic sporočiti, da
je pridobitev lastnih delnic atraktivna investicija. Ta predpostavka pa ne velja za mlada, hitro
rastoča podjetja, ki stopajo na borzo z ţeljo po dodatnem kapitalu zaradi širitve osnovne
dejavnosti.
3. Zaščita pred prevzemom: gre za enostavno razmerje, kjer visoka likvidnost druţbe privlači
kupce, visok tečaj delnice pa jih odvrača. Z nakupom lastnih delnic druţba zmanjša število t.
i. slamnatih delničarjev in manjša potencialno moţnost nakupa prostih delnic, kar naj bi
oteţilo prevzem. Znano je, da običajno delnice prvi prodajo tisti delničarji, ki upravam
pripisujejo najmanj vrednosti (ne verjamejo v njihovo sposobnost upravljanja). Danes o tem
motivu teţko govorimo, saj tudi potencialnim kupcem primanjkuje denarja za nakup druţb.
4. Plačilno sredstvo prevzemov: povečano število prevzemov se v zadnjem času ne izvede na
osnovi gotovinske ponudbe, temveč kot oblika zamenjave delnic. Posebno atraktivna oblika
zamenjave so lastne delnice, če so bile v preteklosti pridobljene po ugodni ceni. To postavlja
v prednost neodvisnost sklepa skupščine.
V kolikor so drugi motivi pomembenjši, bodo delnice običajno umaknjene. Na osnovi
zmanjšanja kapitala se izboljšajo kazalci podjetja - dobiček na delnico, hkrati pa manjše
število delnic »pritiska« na vrednost druţbe.
Praktičen pomen liberalizacije Druge direktive 77/91/EGS in uvedba dodatne izjeme - osma
alineja prvega odstavka 247. člena ZGD-1, o pridobivanju lastnih delnic v slovenskem
finančnem prostoru je manjši od pričakovanj. Čeprav vsaj polovica druţb, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi, razpolaga s pooblastilom skupščine za pridobitev lastnih delnic, jih je manj
kot 20 % to poblastilo tudi realiziralo. Ostalih 30 % je kupilo deleţ lastnih delnic manjši kot
1 % osnovnega kapitala.
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V primerjavi z izplačilom dividend je jasno, da je nakup lastnih delnic kot instrument
distribucije še vedno »druga violina«, saj ga niti ena od druţb iz SBI skupine ni potrdila kot
namen uporabe pridobljenih lastnih delnic. Nekaj časa je veljalo, da je to davčno ugodnejša
oblika razdeljevanja dobička delničarjem, vendar sta s spremembo davčne zakonodaje tako v
Nemčiji kot pri nas izplačilo dividend ali nakup lastnih delnic izenačena in torej davčno
nevtralna.
S pridobivanjem lastnih delnic poskušajo druţbe krepiti svojo trţno vrednost v glavnem brez
uspeha, kot nakazujejo citirane študije v nalogi in pogled na borzne trge. Glavni motiv
nakupa lastnih delnic glede na objave so še vedno valutne transakcije (uravnavanje tečaja,
optimiranje strukture kapitala in opcijski programi). Še posebej se je potrdila vloga
signalnosti. Ob tem je analiza finančnega trga pokazala, da je objava namere po odkupu
lastnih delnic kontrolnim organom (Borzi, ATVP) bila podkrepljena z občutno višjimi
denarnimi sredstvi, velikim potencialom zadolţevanja in zelo pogosto z opcijskimi načrti.
Vpliv na tečaj je z objavo nakupa lastnih delnic pridobil do + 5 %, kar je zelo pozitivno
vplivalo na čisti dobiček teh druţb. Velik učinek objave nakupa je mogoče pojasniti z
razmerjem med motivi in riziki. Objava spodbudi pričakovanja in posledično viša tečaj,
vendar druţba nima kongentne zaveze dejanske izvedbe nakupa in jo lahko prekine, kadar
hoče. Jasnejšo sliko dajeta FCF-teorija in signalnost. Iz v nalogi obravnavanih študij izhaja,
da se trenutni pozitiven učinek na tečaj v roku enega leta običajno izgubi. Prav tako je učinek
stabilnejši pri zrelih ekonomijah, ki nimajo moţnosti večje rasti, kot pri hitro rastočih
druţbah, ki imajo večji potencial, če vlagajo v lasten razvoj in nove produkte.
Verjetnost učinka »balona« pri nakupu lastnih delnic je mogoče zelo dobro napovedati »ex
ante«. V kolikor narašča deleţ delnic in opcij v rokah uprav, je zelo majhna verjetnost, da bo
prišlo do velikega obsega prodaje lastnih delnic. Nasprotno, pa napoved ciljnega obsega
odkupa lastnih delnic povečuje verjetnost, da bo prišlo do prenosa denarnih sredstev na račun
odkupa in povečanega potenciala rasti dolga. Udeleţenci finančnih trgov lahko na tej osnovi
zgodaj preverijo dejanski obseg nakupa lastnih delnic in v prihodnje preprečijo ciljno zlorabo
instrumenta odkupa lastnih delnic preko tretjih oseb.
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3. Sodne odločbe
Sodba okroţnega sodišča v Ljubljani, V Pg 90/2001-13, Izključitev prednostne pravice do
vpisa novih delnic pri rednem povečanju OK, http://www.ius-software.si/Baze.
Sodba Vrhovnega sodišča v Ljubljani, Sodba III Ips 1/2004, Korporacijsko pravo,
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5. Slike
Slika1:

Izjeme prepovedi pridobivanja lastnih delnic po prvem odstavku 247. člena in ob
upoštevanju dodatnih pogojih

Slika 2:

Pomen skupščinskih pooblastil v Sloveniji

Slika 3:

Število obvestil o odkupu lastnih delnic glede na sektorje

Slika 4:

Postopki pridobivanja lastnih delnic

Slika 5:

Faze odkupa lastnih delnic – Standard–Buyback-process

Slika 6 : Motivi nakupa lastnih delnic
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Slika 7 : Optimalna kapitalska struktura
Slika 8:

Učinki vzvoda

Slika 9:

Vpliv nakupa lastnih delnic na ostale kazalnike

Slika 10: Vpliv nakupa lastnih delnic na EPS
Slika 11: Primernost vrst uporabe v odvisnosti na motive odkupa
Slika 12: Oblike koncerna
Slika 13: Obseg odkupa v okviru US-Buybacks
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PRILOGA 4

IZJAVA
ŠTUDENTA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Podpisani-a Helena BRANDNER, vpisna številka 71166701

izjavljam,

da je magistrska naloga z naslovom Pridobivanje lastnih delnic preko tretjih oseb
• rezultat lastnega raziskovalnega dela,
• da so rezultati korektno navedeni in
• da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih.

Podpis študenta-ke:
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