
  

 
 

OBVESTILO O ODSTOPU OD PREVZEMNE NAMERE S SOGLASJEM ATVP 
 
Družba Taxgroup GmbH, organizirana in ustanovljena po zakonih Zvezne republike Nemčije, s poslovnim naslovom 
Südliche Auffahrtsallee 75, 80639 München, Zvezna republika Nemčija, in matično številko: HRB 210778 (»Taxgroup 
GmbH« ali »prevzemnik«) -  ki je dne 09. 05. 2017 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo 
za odkup (»prevzemna ponudba«) vseh navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico 
ciljne družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., s poslovnim naslovom Stegne 21, 1000 Ljubljana, 
Republika Slovenija, matična številka: 5185726000 (»ISKRA, d.d.« ali »ciljna družba«), z oznako ISLG in ISIN kodo 
SI0031108515 (»delnice ciljne družbe«), ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnika oz. 
Dušana Šešoka, stanujočega Opekarniška ulica 43, 1235 Radomlje, Republika Slovenija, davčna številka 12581836 
(»Dušan Šešok«), ki se je opredelil kot oseba, ki v tej nameravani prevzemni ponudbi v smislu določb 8. člena Zakona 
o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: »ZPre-1«) deluje usklajeno z 
družbo Taxgroup GmbH kot prevzemnikom, vendar Dušan Šešok ni prevzemnik po predmetni nameravani prevzemni 
ponudbi (»prevzemna namera«) - zainteresirano javnost obvešča, da zaradi nastopa v nadaljevanju opisanih okoliščin 
od predmetne prevzemne namere odstopa, in sicer s soglasjem Agencije za trg vrednostnih papirjev (»ATVP«), 
podanim skladno z 2. odstavkom 27. člena ZPre-1. 
 
V času po objavi prevzemne namere je prevzemnik pridobil vse delnice ciljne družbe, ki še niso bile v njegovem 
imetništvu oz. v imetništvu Dušana Šešoka (kot osebe, ki je v nameravani prevzemni ponudbi delovala usklajeno z 
družbo Taxgroup GmbH kot prevzemnikom v smislu določb 8. člena ZPre-1). Na podlagi navedenega ne obstaja več 
razlog za objavo prevzemne ponudbe, saj je le-ta obstajal, dokler so obstajali naslovniki prevzemne ponudbe, ki pa so 
v konkretnem primeru prenehali obstajati s pridobitvijo delnic ciljne družbe od vseh dotedanjih imetnikov delnic 
ciljne družbe, ki niso prevzemnik ali oseba, ki je s prevzemnikom v tej nameravani prevzemni ponudbi delovala 
usklajeno. Ker po teh pridobitvah prevzemnika ne obstajajo več delnice ciljne družbe, na katere bi se prevzemna 
ponudba prevzemnika lahko nanašala in ki bi jih prevzemnik v prevzemni ponudbi še lahko pridobil, prevzemnik 
ocenjuje, da to predstavlja okoliščine, ki tako otežujejo oziroma dejansko onemogočajo izpolnitev obveznosti 
prevzemnika, da nakup vrednostnih papirjev ne ustreza več njegovemu pričakovanju in bi bilo po splošnem mnenju 
nepravično zahtevati objavo prevzemne ponudbe, zato je ATVP zaprosil za izdajo soglasja ATVP k odstopu od 
prevzemne namere. 
 
ATVP je dne 02. 06. 2017 z odločbo št. 40201-10/2017-7 prevzemniku izdala soglasje za odstop od prevzemne 
namere za odkup vseh delnic družbe ISKRA, d.d. 
 
O odstopu od prevzemne namere s soglasjem ATVP je prevzemnik obvestil (i) ATVP, (ii) Javno Agencijo Republike 
Slovenije za varstvo konkurence, (iii) poslovodstvo ciljne družbe, (iv) predstavnike delavcev oz. delavce ciljne družbe, 
in (v) KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, ter poskrbel za objavo odstopa od prevzemne namere v časniku 
Dnevnik dne 06. 06. 2017, medtem ko obveščanje predstavnikov delavcev oz. delavcev prevzemnika o odstopu od 
prevzemne namere ni bilo mogoče, saj jih prevzemnik ne zaposluje. 
 
V Münchnu, dne 05. 06. 2017 
 
 
Taxgroup GmbH  
Matija Šešok, direktor  
 

 


