
 

 

 

OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI 

 
Na podlagi 23. člena in v skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS št. 79/06 s spremembami: »ZPre-1«) 

borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest, 

investicijske storitve, d.d.«), v imenu in za račun (i) družbe HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o., s sedežem v 

Soteski, poslovnim naslovom: Soteska 94, 1241 Kamnik, in matično številko: 2192802000 (v nadaljevanju: »HAJ d.o.o.«), in (ii) 

družbe MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o., s sedežem v Šmarci, poslovnim naslovom: Šmarca, Trg padlih borcev 

3, 1241 Kamnik, in matično številko: 3627292000 (v nadaljevanju: »MENG d.o.o.«) (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d.o.o.: 

»prevzemnika«), obvešča, da nameravata prevzemnika HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 (v 

nadaljevanju: »prevzemna ponudba«) za odkup vseh navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico izdajatelja MENINA 

proizvodnja pogrebne opreme, d.d., s sedežem v Šmarci, poslovnim naslovom: Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, in 

matično številko: 5034647000 (v nadaljevanju: »ciljna družba«), z oznako MENG in ISIN kodo SI0031106758 (v nadaljevanju: 

»delnice ciljne družbe«), ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnikov oz. oseb, ki s prevzemnikoma 

delujejo usklajeno.  
 

V zvezi z nameravano prevzemno ponudbo se (i) Jože Homar, naslov: Klanec 19A, 1218 Komenda (v nadaljevanju: »Jože Homar«), 

(ii) Igor Brnot, naslov: Vir, Rožna ulica 2, 1230 Domžale (v nadaljevanju: »Igor Brnot«), (iii) MCL, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: 

Šmarca, poslovni naslov: Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, matična številka: 2032295000 (v nadaljevanju: »MCL d.o.o.«), 

(iv) MENN, holdinška družba, d.o.o., sedež: Šmarca, poslovni naslov: Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, matična številka: 

8441162000 (v nadaljevanju: »MENN d.o.o.«), (v) Janez Hančič, naslov: Soteska 94, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: »Janez 

Hančič«), (vi) Ema Štupar, naslov: Moste 43 i, 1218 Komenda (v nadaljevanju: »Ema Štupar«), (vii) Janez Kern, naslov: Podboršt 

pri Komendi 16 C, 1218 Komenda (v nadaljevanju: »Janez Kern«), (viii) Franc Brnot, naslov: Nožice, Gostičeva cesta 66 A, 1235 

Radomlje (v nadaljevanju: »Franc Brnot«), in (ix) Samo Kališnik, naslov: Velika Lašna 45, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: »Samo 

Kališnik«), štejejo kot osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno z družbama HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. kot 

prevzemnikoma, pri čemer Jože Homar, Igor Brnot, MCL d.o.o., MENN d.o.o., Janez Hančič, Ema Štupar, Janez Kern, Franc Brnot 

in Samo Kališnik niso prevzemniki po predmetni nameravani prevzemni ponudbi. 
 

O prevzemni nameri je družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., v imenu in za račun prevzemnikov, v skladu s 24. členom 

ZPre-1, obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo 

ciljne družbe in predstavnike delavcev oz. delavce ciljne družbe ter poskrbela za objavo prevzemne namere v tiskani izdaji 

dnevnika Dnevnik, ki izide dne 20. 06. 2019, medtem ko obveščanje predstavnikov delavcev oz. delavcev prevzemnikov ni 

potrebno, saj prevzemnika nimata zaposlenih delavcev. 
 

Prevzemnika nameravata prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe objaviti najkasneje v tridesetih dneh in ne prej kot v 

desetih dneh po objavi tega obvestila o prevzemni nameri. 
 

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnikov vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, 

d.d. 
 

V Ljubljani, dne 19. 06. 2019 

 

Prevzemnika: 

  

HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o.  MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o. 

Samo Kališnik, direktor 

 

 Igor Brnot, direktor 

V imenu in za račun prevzemnikov: 
 

  

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.   

Matjaž Albreht, izvršni direktor    Igor Taljat, izvršni direktor

 


