PRILOGA 3:

Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe)
Številka prevzema: 213
Številka ponudbe: 255

Številka podponudbe: 255

AKCEPTANT
Izjavljam, da sprejemam to prevzemno ponudbo kot:
a) imetnik
b) upravičenec do razpolaganja z delnicami ciljne družbe, na podlagi bremena št. ________________, vpisanega na teh
delnicah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, in izjavljam, da imam za namen
izvedbe prenosa delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, odprt račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev, št. ____________ pri članu ________________________.
Podatki o akceptantu:
Priimek in ime oziroma naziv _______________________________________________________________________________
Priimek in ime ter EMŠO zastopnika: _______________________________________________________________________
Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka oz. KID koda______________________________________________________________________
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _________________________________________________________________
Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:
transakcijski račun št. ______________________________________, odprt pri banki _______________________________
V primeru uspešnosti prevzemne ponudbe se bo izplačilo kupnine opravilo skladno s Pravili poslovanja CDD oz. Navodili CDD, ki
bodo veljala oz. se bodo uporabljala na dan izplačil.
IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC CILJNE DRUŽBE Hoteli Bernardin d.d. Portorož, Portorož«
prevzemnika SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana,
in matično številko: 5111358000 (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 4020112/2018-8 z dne 25. 10. 2018 (na tej izjavi tudi: »prevzemna ponudba« oz. »ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive
imenske kosovne delnice ciljne družbe istega razreda z glasovalno pravico z oznako HBPN in ISIN kodo SI0031115080 ciljne družbe Hoteli
Bernardin d.d. Portorož, s sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom: Portorož, Obala 2, 6320 Portorož - Portorose, in matično številko:
5004837000 (na tej izjavi: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji, kot jih v svoji prevzemni ponudbi določa prevzemnik.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja
za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 1,26 EUR.

Prevzemno ponudbo sprejemam za _________________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic
istega razreda z glasovalno pravico z oznako HBPN in ISIN kodo SI0031115080 ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož, s
sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom: Portorož, Obala 2, 6320 Portorož - Portorose, in matično številko: 5004837000.
NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
Akceptant pooblaščam:
1. Člana CDD _______________________________________________ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali
banke), da v centralni register posreduje nalog za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe, v breme imetnikovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev št. _________________ (številka
računa), ki je odprt pri članu CDD _____(koda člana), in v dobro imetnikovega računa za prevzem in nalog za vpis
prepovedi razpolaganja v korist CDD na delnicah ciljne družbe, prenesenih v dobro računa za prevzem.
2. CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe, v breme imetnikovega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne
prevzemne ponudbe v breme imetnikovega računa za prevzem in v dobro imetnikovega računa nematerializiranih
vrednostnih papirjev, v breme katerega so bile te delnice ciljne družbe predhodno prenesene.
3. Člana CDD, da mojo izjavo o sprejemu ponudbe pošlje pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.,
na naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, fax: 01 3200 301 oziroma skenirano na elektronski naslov
prevzem@alta.si, pošlje mojo izjavo o sprejemu ponudbe.
Kraj in datum: ______________________

Podpis akceptanta: _______________________

IZJ-DEN 1/1
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož - 63

