
 

 

 

  

 

OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI 
 
V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) obveščamo, da namerava družba GH HOLDING 
storitvena družba d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka: 2274469000, ID št. za DDV: SI 
77625978, ki ga zastopa predsednik upravnega odbora Blaž Miklavčič (v nadaljevanju: »GH HOLDING d.d.« 
ali »prevzemnik«), dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic izdajatelja GOZDARSTVO GRČA gozdna 
proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 5129591000, 
davčna številka: SI 38526565 (v nadaljevanju: »ciljna družba«), katerih imetnik ni prevzemnik ali oseba, ki s 
prevzemnikom deluje usklajeno (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«). 
 
Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 466.421 kosovnih delnic (v nadaljevanju: »delnice ciljne 
družbe«), ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih 
papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, in sicer pod oznako GKVG in ISIN kodo 
SI0031102872 (v nadaljevanju: »nematerializirane delnice ciljne družbe«). 
 
Na dan 30. 6. 2017 je prevzemnik imetnik 114.830 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 24,62 % vseh delnic 
ciljne družbe.  
 
Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne družbe se tako nanaša na 351.591 delnic ciljne družbe, 
zmanjšano za vsoto števila delnic ciljne družbe, ki bodo na dan objave prevzemne ponudbe v imetništvu 
prevzemnika. 
 
O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. členom ZPre-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, Javno Agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe, 
predstavnike delavcev oz. delavce ciljne družbe in predstavnike delavcev oz. delavce prevzemnika ter 
poskrbel za objavo prevzemne namere v časniku Dnevnik dne 4. 7. 2017. 
 
Prevzemnik bo najkasneje v tridesetih dneh in ne prej kot v desetih dneh po objavi te prevzemne namere 
objavil prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika, pri čemer 
namerava za 1 delnico ciljne družbe ponuditi plačilo v denarju v višini 1,29 EUR. 
 
Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, 
investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. 
 
V Ljubljani, dne 3. 7. 2017 
 
 
GH HOLDING storitvena družba d.d. 

Blaž Miklavčič, predsednik upravnega odbora 
 
 


