
Někteří menšinoví akcionáři Cidemu chtějí víc peněz za 
akcie 

Hranice (Přerovsko) 20. února (ČTK) - Někteří bývalí menšinoví 
akcionáři společnosti Cidem Hranice nesouhlasí s cenou, kterou jim 
při nuceném odkupu chce za akcie zaplatit majoritní vlastník. Za 
jeden cenný papír v nominální hodnotě 1000 korun požadují zhruba 
o 3000 korun více, než je 6262 korun schválených valnou 
hromadou. ČTK dnes informaci získala z podkladů pro akcionáře 
výrobce cementotřískových desek Cidem Hranice. 

Společnost Overline Invest, která v Cidemu Hranice při 
schvalování odkupu držela bezmála 98procentní podíl, oba 
požadavky na zvýšení výkupní ceny odmítla. Na odkup akcií 
Cidemu Hranice má připravených téměř 72 milionů korun. 

Návrh majoritního vlastníka na nucený odkup menšinových 
akciových podílů schválila řádná valná hromada Cidemu Hranice 
loni v prosinci. Valná hromada tehdy kvůli nesouhlasu Overline 
Invest neprojednala protinávrhy minoritních akcionářů. Jeden z nich 
požadoval při chystaném odkupu akcií zhruba o 3000 korun více za 
akcii, než navrhl majoritní vlastník. Jiný akcionář zase neúspěšně 
požadoval, aby valná hromada odkup akcií vůbec neprojednala, 
protože prý poškodí menšinové vlastníky. Někteří minoritní akcionáři 
poté dali najevo svůj nesouhlas s cenou 6262 korun a avizovali, že 
nucený odkup akcií napadnou u soudu. 

Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů už přešlo na 
majoritního vlastníka Cidemu Hranice. Nyní dva menšinoví akcionáři 
zaslali firmě Overline Invest návrhy na tzv. dorovnání ceny. Jeden z 
nich vypočítal, že správná výkupní cena tisícikorunové akcie 
Cidemu Hranice by měla být zhruba 9350 korun, tedy o 3088 korun 
více než je schválená částka. Druhý akcionář požaduje zvýšení 
ceny o 3058 korun. Podle společnosti Overline Invest jsou ale oba 
požadavky na dorovnání výkupní ceny akcií Cidemu Hranice 
bezpředmětné a odmítla je. Majoritní akcionář trvá na tom, že 
výkupní cena akcií schválená valnou hromadou je přiměřená jejich 
hodnotě. 

Schválená cena odkupu akcií podle Overline Invest odpovídá její 
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 499.633 akcií, takže na jeden cenný 
papír připadá 6262 korun. 

Společnosti Cidem předloni i díky oživení stavební výroby 
meziročně vzrostly tržby o osm procent z 483 milionů korun v roce 
2015 na rekordních 520,2 milionu. Zisk Cidemu se v roce 2016 
zvýšil z 235 milionů korun v roce 2015 na 261 milionů korun. Z 
předloňského zisku Cidem svým akcionářům vyplatil hrubou 
dividendu 300 korun na akcii. Na dividendy použil téměř 159 milionů 
korun. 

Společnost Cidem Hranice byla založena v roce 1991 a 
specializuje se na výrobu cementotřískových desek. Produkci 
předloni 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. 

 


