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Ovaj rad proučava relativnu uspješnost ponuda strateških i financijskih ulagatelja, zajedno s 
čimbenicima uspješnosti, u transakcijama spajanja i preuzimanja (SiP). Zbog maksimiziranja 
očekivanih primitaka, racionalni prodavatelji organiziraju transakcije SiP kao dražbene 
natječaje u kojima sudjeluju predstavnici obje vrste ulagatelja. U takvim transakcijama, 
tijekom posljednjeg vala SiP uočena je približno jednaka učestalost pobjeda obje vrste 
ulagatelja, što je formulirano Hipotezom o uspješnosti ulagatelja. 

Za svakog mogućeg kupca-sudionika transakcije SiP, vrjednovanje mete predstavlja gornju 
ogradu za ponuđenu kupovnu cijenu. Značajno veće vrjednovanje mete od suparnika gotovo 
sigurno povlači pobjedu u dražbi SiP. Bitne razlike u naravi i motivima dvije vrste ulagatelja 
uvjetuju različite metode vrjednovanja. Za svaku od dvije vrste ulagatelja, definirana je 
optimizacijska zadaća čije rješenje predstavlja metodu vrjednovanja mete. Zadaće su 
formalizirane i riješene u općem slučaju te su dokazana neka važna svojstva rješenja. Zbog 
praktične nemogućnosti primjene metoda na mete iz stvarnih transakcija, njihova usporedna 
analiza provedena je simulacijskim modeliranjem. Testiranje razdioba rezultata simulacija i 
stvarnih podataka pokazuje da teorijski model dobro reprezentira stvarnost. 

Razvijenom teorijskom podlogom uočene su dvije ključne vještine ulagatelja za pobjedu u 
dražbama SiP: poslovno poboljšanje mete (operativna učinkovitost) te pribavljanje 
akvizicijskog zaduženja (financijska učinkovitost). Prikupljeni prethodni radovi ukazuju da su 
financijski ulagatelji financijski učinkoviti, dok su obje vrste operativno učinkovite. Kada 
strateški ulagatelji ne bi također bili financijski učinkoviti, nedostatak te vještine negativno bi 
utjecao na njihovu uspješnost u transakcijama. Nasuprot, tijekom posljednjeg vala SiP uočeno 
je da strateški ulagatelji doista posjeduju vještinu akvizicijskog zaduženja, što je formulirano 
Hipotezom o financijskoj učinkovitosti strateških ulagatelja. 

Obje glavne hipoteze testirane su temeljem Mergermarketovog uzorka od 974 europske 
kupoprodajne dražbe između 2004. i 2010., koji je obrađen i nadopunjen dodatnim javno 
dostupnim informacijama. Za testiranje korišten je standardni χ2-test, no u svrhu potpunijeg 
uvida i provjere obje hipoteze, podatci iz stvarnih transakcija modelirani su modelom 
logističke regresije (Logit) i testirani primjerenim statističkim metodama. Nakon provedenog 
testiranja podataka iz uzorka, obje glavne hipoteze uspješno su prihvaćene. 

Poveznica između ova dva empirijska rezultata utvrđena je razvijenim teorijskim modelom, 
što je sadržano u završnom zaključku rada: strateški i financijski ulagatelji jednako su 
uspješni zato što su obje vrste operativno i financijski učinkovite. Uzevši u obzir rezultate 
prethodnih radova, tj. pretpostavivši poznatima financijsku učinkovitost financijskih te 
operativnu učinkovitost obje vrste ulagatelja, pročišćeni završni zaključak rada glasi: strateški 
i financijski ulagatelji jednako su uspješni zato što su strateški ulagatelji financijski 
učinkoviti. Nasuprot različitoj pozadini strateških i financijskih ulagatelja, njihove vještine 
konvergiraju, dok im se ponašanje može protumačiti kao hibridno. 

Prikupljeni i obrađeni podatci o dražbama SiP iskorišteni su za formuliranje i testiranje šest 
dodatnih, vezanih hipoteza, od kojih su neke prihvaćene, a neke odbačene. Za odbačene 
vezane hipoteze ukratko su razmotreni mogući razlozi odbacivanja. 


