
 

 
 

 
OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI 

 
 
V skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (»ZPre-1«) ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 
Ljubljana (»ALTA Invest d.d.«), po pooblastilu in za račun družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point 
Tower, 3035 Limassol, Ciper, matična številka: HE 226757 (»KALANTIA LIMITED« ali »prevzemnik«), obvešča, da 
namerava KALANTIA LIMITED dati prevzemno ponudbo za odkup (»prevzemna ponudba«) vseh delnic z glasovalno 
pravico izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična 
številka: 2225727000 (»ciljna družba«), ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnika.  
 

Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 3.909.930 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z 
glasovalno pravico (»delnice ciljne družbe«), od katerih jih je 3.909.878 izdanih v nematerializirani obliki v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška 
družba s sedežem v Ljubljani (»CDD«), in sicer pod oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (»nematerializirane delnice 
ciljne družbe«), razliko med številom delnic, ki so vpisane v sodnem registru, in številom nematerializiranih delnic ciljne 
družbe pa predstavljajo delne pravice, katere v postopkih statusnih preoblikovanj pravnih prednikov ciljne družbe niso 
bile oblikovane v cele delnice. Z nematerializiranimi delnicami ciljne družbe z oznako KSFR se trguje v Vstopni kotaciji 
Trga delnic Ljubljanske borze d.d. Ljubljana. 
 

Na dan 11. 06. 2017 je prevzemnik imetnik 2.674.581 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 68,40 % vseh delnic ciljne 
družbe.  
 

Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne družbe se tako nanaša na 3.909.930 delnic ciljne družbe, zmanjšano 
za delnice ciljne družbe, ki bodo na dan objave prevzemne ponudbe v imetništvu prevzemnika, pri čemer bo 
nameravano prevzemno ponudbo moč sprejeti le za nematerializirane delnice ciljne družbe. 
 

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 13. 06. 2017. 
 

Prevzemnik namerava prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe objaviti najkasneje v tridesetih dneh in ne prej kot 
v desetih dneh po objavi te prevzemne namere, pri tem pa namerava za 1 delnico ciljne družbe ponuditi plačilo v 
denarju v višini 0,52 EUR. 
 

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest d.d., Železna 
cesta 18, 1000 Ljubljana. 
 
V Ljubljani, dne 12. 06. 2017 
 
KALANTIA LIMITED  
Eirini Konstantinou, direktor        Efpraxia Lazarou, direktor 
 
Po pooblastilu:  
 

ALTA Invest d.d. 
Matjaž Albreht, izvršni direktor   Igor Taljat, izvršni direktor 
 

 


