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Majoritní vlastník Cidemu Hranice nuceně 

vykoupí akcie menšinových akcionářů 

Řádná valná hromada akciové společnosti Cidem Hranice schválila návrh majoritního vlastníka na 

nucený odkup menšinových akciových podílů. Společnost Overline invest, která v Cidemu Hranice 

drží bezmála 98procentní podíl, za jeden cenný papír v nominální hodnotě 1000 korun zaplatí 

minoritním vlastníkům 6262 korun. Na odkup akcií firma Overline invest vyčlenila téměř 72 

miliónů korun. Valná hromada Cidemu Hranice kvůli nesouhlasu Overline invest neprojednala 
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protinávrhy minoritních akcionářů. Jeden z nich požadoval při chystaném odkupu akcií zhruba o 

3000 korun více za akcii, než navrhuje majoritní vlastník. Jiný akcionář zase neúspěšně navrhl, aby 

valná hromada odkup akcií vůbec neprojednala, protože prý poškodí menšinové vlastníky. Někteří 

minoritní akcionáři dávali najevo svůj nesouhlas s cenou 6262 korun a avizovali, že nucený odkup 

akcií napadnou u soudu. Schválená cena odkupu akcií podle představenstva Cidemu Hranice 

odpovídá jejích tržní ceně, která vychází ze znaleckého posudku zhotoveného firmou TPA 

Valuation & Advisory. Odborníci hodnotu majetku Cidemu Hranice pomocí výnosové metody 

vyčíslili na 3,129 miliardy korun. Výrobce stavebnin má celkem 499 633 akcií, takže na jeden cenný 

papír připadá 6262 korun. Společnosti Cidem loni i díky oživení stavební výroby meziročně 

vzrostly tržby o osm procent z 483 miliónů kč v roce 2015 na rekordních 520,2 miliónu. Zisk 

Cidemu se zvýšil z předloňských 235 miliónů korun na 261 miliónů korun. Z loňského zisku Cidem 

svým akcionářům letos vyplatil hrubou dividendu 300 korun na akcii. Na dividendy použil téměř 

159 miliónů kč. Společnost Cidem začala dividendy vyplácet po tříleté pauze v roce 2015, kdy ze 

zisku za rok 2014 na jednu akcii poslala 300 korun. loni pak svým akcionářům vyplatila z čistého 

zisku za rok 2015 a předchozích svých profitů hrubou dividendu 1000 korun na akcii. Na 

dividendy tak použila 529 miliónů korun. Společnost Cidem Hranice byla založena v roce 1991 a 

specializuje se na výrobu cementotřískových desek. Produkci loni Cidem zvýšil o 13 procent na 56 

711 metrů krychlových. Prodej vzrostl o deset procent na 50 000 metrů krychlových, 65 procent 

produkce firma vyvezla do více než 30 zemí. 
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