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Το “control premium” ζχει εφαρμογι ςτισ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ όπου θ αξία μιασ μετοχισ
ςτο Χρθματιςτιριο αντιπροςωπεφει τθν αξία ενόσ μειοψθφικοφ μεριδίου (ι πακζτου). Για
αυτό όταν, για παράδειγμα, θ εταιρία Α εξαγοράςει πλειοψθφικό πακζτο τθσ εταιρίασ Β
τότε κα πρζπει να δϊςει ζνα “control premium” πάνω από τθν αξία τθσ κακεμίασ μετοχισ
τθσ εταιρίασ Β, 10%-30% ςυνικωσ είναι το μζγιςτο επίπεδο. Όλεσ οι αξίεσ που
αποτυπϊνονται ςε ζνα χρθματιςτιριο αφοροφν ςε μειοψθφικά πακζτα. Δθλαδι, αν θ αξία
τθσ Εταιρίασ Β είναι 100 εκατ. Ευρϊ ςτο Χρθματιςτιριο, τότε για να αγοράςει θ Εταιρία Α το
30% (μειοψθφικό πακζτο) τθσ Εταιρίασ Β κα πρζπει να προςφζρει 30% χ 100 εκατ. Ευρϊ =
30 εκατ. Ευρϊ, ενϊ αν κελιςει να αγοράςει το 51% (πλειοψθφικό πακζτο) τότε κα πρζπει
να δϊςει 51% χ 100 εκατ. Ευρϊ = 51 εκατ. Ευρϊ ςυν ζνα premium πχ. 10% άρα το τίμθμα
κα φτάςει ςτα 55-56 εκατ. Ευρϊ περίπου.
Στισ μθ ειςθγμζνεσ εταιρίεσ, ςτθν αξία τθσ επιχείρθςθσ-ςτόχου που εξάγεται ι που
υπολογίηεται, π.χ. 100 εκατ. Ευρϊ, το 51% (πλειοψθφικό πακζτο μετοχϊν) αξίηει 51 εκατ.
Ευρϊ και αυτό διότι θ αξία που ζχει ιδθ εξαχκεί αντιπροςωπεφει αξία πλειοψθφικοφ
ελζγχου. Δθλαδι όταν γίνεται θ αποτίμθςθ μιασ μθ ειςθγμζνθσ εταιρίασ, θ αξία που
εξάγεται αφορά ςτο 100% τθσ εν λόγω εταιρίασ (δθλαδι ςτο πλιρεσ πακζτο μετοχϊν).
Συνεπϊσ ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν εφαρμόηεται control premium. Αντίκετα, αν για
παράδειγμα μια εταιρία κελιςει να εξαγοράςει το 30% αυτισ τθσ εταιρίασ-ςτόχου (το
οποίο είναι μειοψθφικό πακζτο μετοχϊν) τότε κα προςφζρει 30 εκατ. Ευρϊ (βάςει του
ανωτζρω παραδείγματοσ) μείον το λεγόμενο “discount for lack of control” που είναι
ςυνικωσ 10%, άρα θ αξία του 30% που κα προςφερκεί, κα είναι 27 εκατ. Ευρϊ. Για
εξαγορά από 51% και πάνω μιασ μθ ειςθγμζνθσ εταιρίασ, το τίμθμα κα είναι αναλογικό
δθλαδι το ποςοςτό εξαγοράσ επί τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ που ζχει υπολογιςκεί, χωρίσ
κανζνα premium.
Από τισ διάφορεσ υποκζςεισ με εξαγορζσ που ζχουν γίνει κυρίωσ ςτθν αγορά των Η.Π.Α.
αλλά ακόμθ και από δικαςτικζσ υποκζςεισ που ζχουν λάβει χϊρα ςτο πρόςφατο παρελκόν
ςτθν ίδια αγορά, ιςχφουν ωσ αποδεκτά τα ανωτζρω.

VRS (VALUATION & RESEARCH SPECIALISTS)

