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Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: 

»ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun 

prevzemnika 

 
 

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  

GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d. 
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2017-5 z dne 24.7.2017; 

v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«.  

 
1. PREVZEMNIK 

Firma:    GH HOLDING storitvena družba d.o.o. 

Skrajšana firma:  GH HOLDING d.o.o. 

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana 

 

v tekstu:  »prevzemnik«. 

 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE  

 

Firma in sedež ciljne družbe:  

Firma:  GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.   

Skrajšana firma:   GOZDARSTVO GRČA, d.d., Kočevje  

Sedež/ poslovni naslov:  Kočevje / Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

 

v tekstu: »ciljna družba«. 

 

Vrednostni papirji:  

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto 

prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. 

vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem 

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »centralni register« oz. »centralni 

register CDD«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska 

cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer pod oznako 

GKVG in ISIN kodo SI0031102872.  

 

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša 

na vseh 466.421 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 114.830 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu 

prevzemnika, torej na vseh preostalih 351.591 delnic ciljne družbe.  

 

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE   

 

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 1,29 EUR. 

 

4. VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 1.8.2017 DO VKLJUČNO 29.9.2017 DO 12. URE 
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Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 1.8.2017 do vključno 29.9.2017 do 12. ure, razen če se 

veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. 

 

5. PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI JIH MORA PREVZEMNIK 

SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA 

BI GA TA ZAVEZOVALA  

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic 

ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. 

To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne 

družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 

 

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ  

 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. 

člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne 

ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega 

pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 

 

7.  IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE  

 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti 

prevzemnika po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni denarni račun 

CDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, ki niso bile v skladu s 

Pravili poslovanja CDD deponirane pri CDD. 

 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za 

trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s 

katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti 

prevzemnikovo denarno obveznost v korist akceptantov, in sicer skladno s Pravili poslovanja CDD in 

Navodili CDD, ki bodo veljala oz. se bodo uporabljala na dan izplačil.  

 

Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. 

Prospekta za odkup delnic družbe GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d. (v 

tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1, Pravilih poslovanja CDD in Navodilih CDD. 

 

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE 

 

Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo 

naslednje posledice: 

� pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za 

razvezane,  

� omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe in omejitve razpolaganja 

prevzemnika z deponiranimi delnicami ciljne družbe prenehajo, 

� prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe ne sme dati 

nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta 

ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel 

prevzemni prag. 
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V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD skladno z ZPre-1 v roku 8 dni po prejemu odločbe 

ATVP o izidu prevzemne ponudbe: 

� delnice ciljne družbe prenesti v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro računov 

akceptantov, v breme katerih so bile te delnice ciljne družbe predhodno prenesene, in 

� prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva in deponirane delnice ciljne družbe. 

 

Primeri, v katerih prevzemna ponudba ni uspešna, kot tudi posledice neuspešne prevzemne ponudbe za 

prevzemnika, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta. 

 

9.  DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO  

 

Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev, niti v večstranskem sistemu trgovanja, niti v drugih vrstah organiziranih 

sistemov trgovanja. 

 

Prevzemna namera 

Dne 4. 7. 2017 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za objavo prevzemne ponudbe za delnice 

ciljne družbe (v nadaljevanju: »prevzemna namera«). Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne 

družbe se je nanašala na vseh 466.421 delnic ciljne družbe, zmanjšano za vsoto števila delnic ciljne 

družbe, ki bodo na dan objave prevzemne ponudbe v imetništvu prevzemnika. 

 

Na dan 30. 6. 2017 je bil prevzemnik imetnik 114.830  delnic ciljne družbe, kar je predstavljalo 24,62 % 

vseh delnic ciljne družbe.  

 

Druge pomembne informacije 

Prevzemnik je na podlagi pogodbe, sklenjene dne 4. 5. 2017 z družbo SHP -  ISTRA d.o.o. postal upnik 

ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter natečenih obresti v znesku 919.457,17 

EUR. 

 

Nadalje je prevzemnik na podlagi pogodbe, sklenjene dne 26.4.2017 z družbama TCK, d.o.o. in HETA 

Asset Resolution d.o.o., postal upnik ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter 

natečenih obresti v znesku 3.933.909,63 EUR. 

 

Na 12. redni skupščini prevzemnika, ki je potekala dne 5. 7. 2017, je bil pod 5. točko dnevnega reda 

sprejet skupščinski sklep, na podlagi katerega se prevzemnik preoblikuje iz delniške družbe v družbo z 

omejeno odgovornostjo. Vpis preoblikovanja prevzemnika iz delniške družbe v družbo z omejeno 

odgovornostjo, s firmo: GH HOLDING storitvena družba d.o.o., s skrajšano firmo: GH HOLDING d.o.o., je 

bil v sodni register izveden dne 6. 7. 2017. 

 

Od vključno dneva objave prevzemne namere do dneva objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni 

pridobival dodatnih delnic ciljne družbe.  

 

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 114.830 delnic ciljne družbe, kar 

predstavlja 24,62 % vseh delnic ciljne družbe.  

 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne 

ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe. 
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Prevzemnik: 

� za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, 

posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev 

ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

 

� za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal 

ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 

1.6.1. prevzemnega prospekta.  

 

10.  BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ ČLANA CDD IN KI V IMENU IN ZA RAČUN 

PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO 

 

Borznoposredniška družba, ki ima položaj člana CDD in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za 

račun prevzemnika kot njegov pooblaščeni član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske 

storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«). 

 

11.  IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE  

 

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno 

izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o 

sprejemu ponudbe«), ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času 

posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih 

vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove 

izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških 

družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega 

prospekta. Mesta pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno 

ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. 
 

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa 

stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo 

predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj 

račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, 

ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. 
 

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. se štejejo 

popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana 

ALTA Invest d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 29.9.2017, do 12. ure. 

Ne glede na navedeno velja, da se bo - v kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel na mestu 

odvisnega borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d., ki je naveden v Prilogi 2 

prevzemnega prospekta - za popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o sprejemu 

ponudbe štela zgolj tista izjava, ki bo oddana s strani akceptanta na mestu odvisnega 

borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d. iz Priloge 2 prevzemnega prospekta 

najkasneje do vključno 28.9.2017. Vse izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo oddane na mestu odvisnega 

borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d. po tem datumu, se ne bodo štele za 

pravilno oddane. 
 

Niti pooblaščeni član ALTA Invest d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve 

na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih 
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omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar 

posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. ne bi bilo mogoče oz. 

jih pooblaščeni član ALTA Invest d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli 

neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim. 
 

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, 

podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so 

pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta. 

 

12.  DOSTOPNOST PROSPEKTA 
 

Prevzemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so 

upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije - 

informativni seznam teh je v Prilogi 1 prevzemnega prospekta -  ter na sedežu in pri odvisnih 

borznoposredniških zastopnikih pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 

prevzemnega prospekta. 
 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na 

območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na 

njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta. 
 

Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. 

(www.alta.si, rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost) in na spletni strani prevzemnika 

(http://www.gh-holding.si) ter je na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. 
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POGLAVJE 1:  PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI  
 

 

1.1.  PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 

PONUDBA 

  
1.1.1.  Firma in sedež ciljne družbe  

 

Firma:  GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.   

Skrajšana firma:   GOZDARSTVO GRČA, d.d., Kočevje  

Sedež/ poslovni naslov:  Kočevje / Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

 

v tekstu: »ciljna družba«. 

 

1.1.2.  Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba  

 

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto 

prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. 

vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem 

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »centralni register« oz. »centralni 

register CDD«), ki ga vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska 

cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »CDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer pod oznako 

GKVG in ISIN kodo SI0031102872.  

 

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša 

na vseh 466.421 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 114.830 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu 

prevzemnika, torej na vseh preostalih 351.591 delnic ciljne družbe  
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1.2.  PODATKI O PREVZEMNIKU  
 

1.2.1.  Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika  

 
 

Firma:    GH HOLDING storitvena družba d.o.o. 

Skrajšana firma:  GH HOLDING d.o.o. 

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana 

 

v tekstu:  »prevzemnik«. 

 
1.2.2.  Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj člana CDD in ki v imenu in za račun 

prevzemnika daje prevzemno ponudbo 

 

Firma:    ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. 

Skrajšana firma:   ALTA Invest d.d. 

Sedež:    Ljubljana  

Poslovni naslov:   Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 

 

(v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«). 

 

1.3.  POGOJI PREVZEMNE PONUDBE 

   
1.3.1.  Cena  

 

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 1,29 EUR. 

 

1.3.2.  Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe  

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 1.8.2017 do vključno 29.9.2017 do 12. ure, razen če se 

veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, s 

spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«). 

 
1.3.3.  Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj 

z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala  

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic 

ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. 

To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne 

družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 
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1.3.4.  Podroben opis načina določitve ponujene cene  

 

Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, 

znaša 1,29 EUR. 

 

Ponujena cena v prevzemni ponudbi je enaka najvišji ceni, po katerih je prevzemnik delnice ciljne družbe 

odkupoval zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe, s čimer je izpolnjen pogoj iz 2. 

odstavka 17. člena ZPre-1, da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti nižja od najvišje cene, po kateri je 

prevzemnik delnice ciljne družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 mesecev pred objavo te prevzemne 

ponudbe. 

 

Pri določitvi ponujene cene se je Prevzemnik opiral na oceno vrednosti 100% lastniškega deleža ciljne 
družbe na dan 31.12.2016 (dokument »OCENA VREDNOSTI 100% DELEŽA DRUŽBE NA DAN 31.12.2016 
Gozdarstvo Grča d.d.), ki je bila pripravljena dne 15. 6. 2017 s strani zunanjega izvajalca in na lastne 
analize ter ocene bodočega poslovanja ciljne družbe izdelane na podlagi javno dostopnih informacij. 

 

Nadalje je primernost cene v tej prevzemni ponudbi preveril tudi revizor, ki ga je na predlog prevzemnika 

imenovalo sodišče. Pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi je, skladno s 13. 

točko 2. odstavka 28. člena ZPre-1, objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta. 

 

1.3.5.  Stroški, ki bremenijo akceptanta  

 

Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju: 

»račun stranke«) pri članu CDD, pri katerem je v skladu z ZPre-1 mogoče sprejeti prevzemno ponudbo (v 

tem prevzemnem prospektu: »član CDD«), mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na 

svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri članu CDD. Informativni seznam 

bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v 

Prilogi 1 prevzemnega prospekta. 

Akceptanta bremenijo stroški, povezani s sklenitvijo pogodbe in z odprtjem računa stranke, stroški 

prenosa delnic ciljne družbe na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom 

prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD. 

ALTA Invest d.d. bo akceptantu, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d. in pri družbi 

ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem posredovanju, 

posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju: »pogodba o borznem 

posredovanju«) odprla račun stranke, akceptant pa je dolžan plačati oz. plačevati stroške skladno z 

navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna 

ponudba uspešna ali neuspešna.  

Cenik in splošni pogoji družbe ALTA Invest d.d. so na voljo na naslednji povezavi: https://www.alta.si/sl-

si/dokumetni-center/dokumentni-center-trgovanja 

Akceptant, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške, povezane s 

sklenitvijo pogodbe, z odprtjem računa stranke in s sprejemom prevzemne ponudbe, plača na podlagi 

računa družbe ALTA Invest d.d. V kolikor akceptant predmetnih stroškov ne plača do zapadlosti le-tega 

oz. najkasneje do prejema kupnine od prodaje delnic ciljne družbe, akceptant nepreklicno dovoljuje in 

pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do družbe 

ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih neplačanih stroškov, v breme kupnine od prodaje delnic ciljne 

družbe oziroma v breme denarnega dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem računu pri družbi 
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ALTA Invest d.d. poplača svoje terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo stroškov«), s čimer se 

imetnik s podpisom izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja.  

 

V primeru, da bo akceptant izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede katerih želi kot 

njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d. in se bo izkazalo, da 

sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni možen, izjava 

o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v celoti 

neveljavna, je ta akceptant upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem 

prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu akceptantu na njegov bančni račun, ki je zaveden v 

evidencah ALTA Invest d.d., vrnila že plačano nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe, ne pa tudi 

ostalih stroškov, povezanih z morebitno sklenitvijo pogodbe in odpiranjem računa stranke pri ALTI Invest 

d.d. in prenosom nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika.  

 

Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem članu CDD, 

nosi stroške, kot veljajo pri tem članu CDD (npr. stroški, povezani s sklenitvijo pogodbe in z odprtjem 

računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega oz. prehodnega računa oz. z računa 

sodnega depozita na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne 

ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD). 

 

 

1.4.  OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI  
 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. 

člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne 

ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega 

pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 

 

 

1.5.  POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ 

PREVZEMNE PONUDBE 
 

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe  

 

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno 

izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o 

sprejemu ponudbe«), ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času 

posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih 

vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove 

izjave o sprejemu ponudbe. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je 

mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta 

pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v 

Prilogi 2 prevzemnega prospekta. 

 

Izjava o sprejemu ponudbe skladno z veljavno zakonodajo vsebuje oziroma mora vsebovati: 

1. oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave; 

2. nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v 

nadaljnjem besedilu: akceptantov nalog); 

3. številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali 

razlike v ceni; 
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4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta; 

5. naslov oziroma sedež akceptanta; 

6. EMŠO oziroma matično številko oz. KID kodo akceptanta; 

7. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV; 

8. lastnoročni podpis akceptanta. 

 
Delnice ciljne družbe, glede katerih želi akceptant sprejeti prevzemno ponudbo, morajo biti že vpisane v 

dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni član CDD (račun 

stranke). Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun 

stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. 

 

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa 

stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo 

predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD iz 3. člena ZPre-1 in prenesti delnice ciljne 

družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. 

 

Akceptant, ki ima pri družbi ALTA Invest d.d. odprt račun stranke in mu posledično ALTA Invest d.d. vodi 

njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o 

sprejemu ponudbe, lahko, ob pogoju, da družba ALTA Invest d.d. glede navedenega razpolaga z veljavno 

dokumentacijo v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, 

št. 68/16: »ZPPDFT-1«) oz. gre za osebo, ki izpolnjuje pogoje za poenostavljen pregled stranke po 57. 

členu ZPPDFT-1, ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe posreduje na sedež ALTA 

Invest d.d. tudi: 

 

� po pošti na naslov: ALTA Invest d.d., Sprejemna pisarna, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, 

� po faksu na številko 00 386 (0)1 3 200 301 ali  

� na elektronski naslov prevzem@alta.si, 

 

pri čemer se v tem primeru za čas prejema izjave o sprejemu ponudbe šteje, ko ALTA Invest d.d. prejme 

akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe na enega od zgoraj navedenih načinov. 

 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za poenostavljen pregled stranke, so zlasti, ne pa nujno: banke, hranilnice, 

zavarovalnice, družbe za upravljanje investicijskih skladov, upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, 

pokojninske družbe, borznoposredniške družbe, s sedežem  v Republiki Sloveniji ali v državi članici; javne 

družbe s sedežem v Republiki Sloveniji oz. državi članici, ki kotirajo na organiziranem trgu v Republiki 

Sloveniji oz. državi članici, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije spoštovati zahtevo 

po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. Osebe, ki menijo, da izpolnjujejo 

pogoje za poenostavljen pregled stranke, lahko podrobne informacije o dokumentaciji, ki so jo dolžne 

predložiti družbi ALTA Invest d.d., pridobijo od družbe ALTA Invest d.d. na telefonski številki 00 386 (0)1 

32 00 352 ali 00 386 (0)1 32 00 385 ali po elektronski pošti na elektronski naslov mo@alta.si. 

 

Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register 

posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro 

akceptantovega računa za prevzem. Akceptantov član CDD mora hkrati s posredovanjem tega naloga v 

centralni register, pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. poslati akceptantovo izjavo o sprejemu 

ponudbe, in sicer najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Velja, da je s posredovanjem 

naloga za prenos v centralni register akceptantov član CDD v centralni register posredoval tudi nalog za 
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vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD na delnicah ciljne družbe, prenesenih v dobro računa za 

prevzem.  

 

Z delnicami ciljne družbe, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več 

razpolagati.  

 

Delnice ciljne družbe so za prenos v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa 

za prevzem ustrezne v smislu tretjega odstavka 49. člena Pravil poslovanja CDD le, če niso obremenjene 

oziroma če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic ciljne družbe na prevzemnika 

prenehajo. 

 

V skladu s 50. členom Pravil poslovanja CDD se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe že od vsega začetka 

ni veljavna:  

� če je potrebno na delnicah ciljne družbe, vpisanih v dobro računa za prevzem, opraviti vpis 

bremena, za katerega vpisana prepoved razpolaganja v korist CDD ni ovira (v tem primeru CDD 

prenese delnice ciljne družbe v breme računa za prevzem in v dobro računa, v breme katerega 

so bile delnice ciljne družbe predhodno prenesene); 

 

� če je potrebno uveljaviti izbiro, ki jo je sistemski član, t.j. oseba, ki ji CDD omogoča posredovanje 

nalogov oziroma delov nalogov in drugih sporočil v centralni register, zahteval v skladu s šestim 

odstavkom 69. člena Pravil poslovanja CDD, skladno s katerim v primeru, da gre za 

korporacijsko dejanje z možnostjo izbire (glede predmeta, ki naj bi ga prejel upravičenec v 

korporacijskem dejanju, ali sploh glede same udeležbe v korporacijskem dejanju) in je bil v 

centralni register posredovan nalog za prenos vrednostnih papirjev med računi različnih oseb, 

pri čemer je bil kot trgovalni dan označen dan, ki je na ali pred dnem zagotovljene udeležbe pri 

izbiri, kot predvideni dan poravnave pa dan, ki je pred zadnjim dnem sporočitve izbire, lahko 

sistemski član, ki je vnesel prejemni del naloga za račun prejemnika, od sistemskega člana, ki je 

vnesel izročitveni del naloga za račun izročitelja, zahteva, da v korporacijskem dejanju uveljavi 

njegovo izbiro. Takšno zahtevo posreduje sistemski član, ki je vnesel prejemni del naloga za 

račun prejemnika, neposredno sistemskemu članu, ki je vnesel izročitveni del naloga za račun 

izročitelja, najpozneje en delovni dan pred zadnjim dnem sporočitve izbire, in sicer na obrazcu, 

ki ga CDD objavi na spletnih straneh.   

 

Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in Pravili poslovanja CDD ne pride 

do prenosa delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o 

sprejemu ponudbe ni bila dana. 

 

Pogodba o prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, velja za sklenjeno v 

trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih delnic ciljne družbe, ki so v tem trenutku 

vpisane v dobro akceptantovega računa za prevzem. 

 

Glede delnic ciljne družbe na računu za prevzem je CDD upravičena: 

� če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega 

računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma 

 

� če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega 

računa za prevzem in v dobro akceptantovega računa, v breme katerega so bili preneseni. 

 

Niti pooblaščeni član ALTA Invest d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve 
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na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih 

omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v posledici česar 

posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. ne bi bilo mogoče oz. 

jih pooblaščeni član ALTA Invest d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli 

neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim. 

 
Šteje se, da so izjave o sprejemu pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu 

ALTA Invest d.d., če so popolne, pravilno izpolnjene in podpisane in če prispejo do pooblaščenega člana 

ALTA Invest d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 29.9.2017, do 12. ure. Ne glede 

na navedeno velja, da se bo - v kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel na mestu odvisnega 

borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d., ki je naveden v Prilogi 2 prevzemnega 

prospekta - za popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o sprejemu ponudbe štela 

zgolj tista izjava, ki bo oddana s strani akceptanta na mestu odvisnega borznoposredniškega zastopnika 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. iz Priloge 2 prevzemnega prospekta najkasneje do vključno 28.9.2017. Vse 

izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo oddane na mestu odvisnega borznoposredniškega zastopnika Banka 

Intesa Sanpaolo d.d. po tem datumu, se ne bodo štele za pravilno oddane. 

 

Če je akceptant izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da: 

� se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke 

pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o 

sprejemu ponudbe (ker npr. imetnik dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število teh 

delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem članu CDD ali na prehodnem računu 

pri CDD ali sodnem depozitu ipd.), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi ALTA Invest 

d.d., ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o sprejemu ponudbe, 

in sicer ne glede na to, ali se morebiti vse ali le nekatere delnice ciljne družbe sicer nahajajo na 

imetnikovem računu stranke pri drugem članu CDD ali na prehodnem računu pri CDD ali 

sodnem depozitu; 

 

� se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke 

pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na 

izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere od teh delnic ciljne družbe obremenjene z 

vpisi takšne narave, ki ob prenosu vrednostnih papirjev na prevzemnika ne prenehajo, na dan 

vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za 

pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso 

obremenjene, pa ostane v veljavi.     

 

V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora akceptant sam 

poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih 

na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic 

ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, s prehodnega računa imetnika pri 

CDD ali sodnega depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, kateremu želi akceptant predložiti 

izjavo o sprejemu ponudbe, ipd. 

 

1.5.2.  Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za 

plačilo cene v korist akceptantov  
 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti 

prevzemnika po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni denarni račun 

CDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, ki niso bile v skladu s 
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Pravili poslovanja CDD deponirane pri CDD. 

 

Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem 

prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: »obvestilo o izidu prevzemne 

ponudbe«) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu 

prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: »ATVP« ali 

»agencija«) in organu, pristojnemu za varstvo konkurence. 

 

ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: »odločba ATVP 

o izidu prevzemne ponudbe«), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o 

izidu prevzemne ponudbe. 

 

Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«): 

� jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1. 

prevzemnega prospekta, ali 

� ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg 

finančnih instrumentov, ali 

� če prevzemnik ne dokaže ATVP, da  

• za plačilo delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na 

nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali 

zavarovanje delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

• za plačilo delnic ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se 

zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju: 

»uspešna prevzemna ponudba«). 

 

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD skladno z ZPre-1 v roku 8 dni po prejemu odločbe 

ATVP o izidu prevzemne ponudbe: 

� delnice ciljne družbe prenesti v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro računov 

akceptantov, v breme katerih so bile te delnice ciljne družbe predhodno prenesene, in 

� prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva in deponirane delnice ciljne družbe. 

  

Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice: 

� pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za 

razvezane,  

� omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe in omejitve razpolaganja 

prevzemnika z deponiranimi delnicami ciljne družbe prenehajo, 

� prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe ne sme dati 

nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta 

ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel 

prevzemni prag. 

 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu 

prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun 

prevzemnika izpolniti prevzemnikovo denarno obveznost v korist akceptantov, in sicer skladno s Pravili 

poslovanja CDD in Navodili CDD, ki bodo veljala oz. se bodo uporabljala na dan izplačil. 

 

Pravila poslovanja CDD v 51. členu med drugim določajo, da CDD v primeru, da ATVP z odločbo iz 56. 
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člena ZPre-1 ugotovi, da je prevzemna ponudba uspešna: 

� izračuna višino denarne terjatve, do katere je upravičen posamezni akceptant za delnice ciljne 

družbe na posameznem računu za prevzem, ter znesek nakaže v dobro DCA1 sistemskega člana, 

ki ta račun za prevzem vodi; 

� po izpolnitvi obveznosti iz prejšnje alineje prenese delnice ciljne družbe v breme računov za 

prevzem in v dobro prevzemnikovega računa ter prevzemniku vrne morebitni presežek 

deponiranega denarnega zneska oziroma deponiranih že izdanih nadomestnih vrednostnih 

papirjev ter morebiti deponirano in neizkoriščeno bančno garancijo.  

 

V primeru, da bo po objavi tega prevzemnega prospekta oz. do izpolnitve denarnih obveznosti do 

akceptantov iz prevzemne ponudbe prišlo do spremembe Pravil poslovanja CDD oz. Navodil CDD oz. 

drugih relevantnih predpisov, se bo izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti do akceptantov 

opravilo v korist akceptantov oz. upravičencev skladno s Pravili poslovanja CDD in Navodili CDD, ki bodo 

veljala oz. se bodo uporabljala na dan izplačil. 

 

 

1.6.  POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD 

POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)  
 

1.6.1.  Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika  
 

Prevzemnik lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do 

izteka roka za njen sprejem, prekliče prevzemno ponudbo, če: 

� druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali 

� nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup 

delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju 

nepravično ohraniti prevzemno ponudbo v veljavi. 

 

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno 

ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem preklicu 

prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in CDD. Z dnem objave 

preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. 

 
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta 
 

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s 

sprejemom prevzemne ponudbe, če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, 

akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo. 

 

 

1.7.  DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO  

 
Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev, niti v večstranskem sistemu trgovanja, niti v drugih vrstah organiziranih 

sistemov trgovanja.  

                                                 
1 Namenski denarni račun (DCA – Dedicated Cash Account) v sistemu TARGET2-Slovenija, skladno s Pravili poslovanja CDD. 
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Prevzemna namera 

Dne 4. 7. 2017 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za objavo prevzemne ponudbe za delnice 

ciljne družbe (v nadaljevanju: »prevzemna namera«). Prevzemna namera prevzemnika za delnice ciljne 

družbe se je nanašala na vseh 466.421 delnic ciljne družbe, zmanjšano za vsoto števila delnic ciljne 

družbe, ki bodo na dan objave prevzemne ponudbe v imetništvu prevzemnika. 

 

Na dan 30. 6. 2017 je bil prevzemnik imetnik 114.830  delnic ciljne družbe, kar je predstavljalo 24,62 % 

vseh delnic ciljne družbe.  

 

Druge pomembne informacije 

Prevzemnik je na podlagi pogodbe, sklenjene dne 4. 5. 2017 z družbo SHP -  ISTRA d.o.o. postal upnik 

ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter natečenih obresti v znesku 919.457,17 

EUR. 

 

Nadalje je prevzemnik na podlagi pogodbe, sklenjene dne 26.4.2017 z družbama TCK, d.o.o. in HETA 

Asset Resolution d.o.o., postal upnik ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter 

natečenih obresti v znesku 3.933.909,63 EUR. 

 

Na 12. redni skupščini prevzemnika, ki je potekala dne 5. 7. 2017, je bil pod 5. točko dnevnega reda 

sprejet skupščinski sklep, na podlagi katerega se prevzemnik preoblikuje iz delniške družbe v družbo z 

omejeno odgovornostjo. Vpis preoblikovanja prevzemnika iz delniške družbe v družbo z omejeno 

odgovornostjo, s firmo: GH HOLDING storitvena družba d.o.o., s skrajšano firmo: GH HOLDING d.o.o., je 

bil v sodni register izveden dne 6. 7. 2017. 

 

Od vključno dneva objave prevzemne namere do dneva objave te prevzemne ponudbe prevzemnik ni 

pridobival dodatnih delnic ciljne družbe.  

 

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 114.830 delnic ciljne družbe, kar 

predstavlja 24,62 % vseh delnic ciljne družbe.   

 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne 

ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne družbe. 

 

Prevzemnik: 

� za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, 

posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev 

ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

 

� za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal 

ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 

1.6.1. prevzemnega prospekta.  

 

 

1.8.  NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA 

SODIŠČA  
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Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike 

Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
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POGLAVJE 2:  PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE 

NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 

  
2.1.  OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI  
 

Firma in sedež:  GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.; sedež: 

Kočevje; poslovni naslov: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 

Skrajšana firma: GOZDARSTVO GRČA, d.d., Kočevje 

Osnovna dejavnost:   A 02.200 (A 02.200 +)  Sečnja (vir: AJPES, 18.7.2017) 

 

 

Ciljna družba je bila ustanovljena leta 1997 s preoblikovanjem podjetja Gozdno gospodarstvo Kočevje v 
delniško družbo. Osnovna dejavnost je izvajanje vseh del na preko 30.000 ha državnih gozdov, za katere 
ima ciljna družba koncesijo do 30.6.2016. Slovenija je razdeljena v 14 gozdnogospodarskih območij. 
Ciljna družba izvaja dela v gozdovih na območju Kočevja in okolice. 

 

Matična številka:    5129591000 

V sodni register vpisani osnovni kapital:  1.946.340,00 EUR 

 
Vir: Letno poročilo ciljne družbe za leto 2015, AJPES, 18.7.2017 

 

 

2.2.  OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 

PONUDBA 
 

2.2.1.  Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu  

 

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 1.946.340,00 EUR in je razdeljen na 466.421 delnic. Delnice so 

oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem 

kapitalu ciljne družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število 

vseh kosovnih delnic.  

 

Delnice ciljne družbe so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno 
pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. vrsto, ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem 
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD, in sicer z oznako GKVG in ISIN kodo 
SI0031102872. 
 

Vse delnice ciljne družbe so navadne imenske prosto prenosljive delnice enega razreda in dajejo 

njihovim imetnikom naslednje pravice: 

� pravica do udeležbe pri upravljanju ciljne družbe v skladu z določili statuta in zakona (npr. 

glasovalna pravica), 

� pravica do sorazmernega deleža dobička (dividenda), 

� pravica do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru likvidacije ali 

stečaja ciljne družbe; 

� v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe: prednostna pravica do vpisa novo izdanih 

delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma 

izključena. 
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2.2.2.  Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu  

 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev, niti v večstranskem sistemu trgovanja, niti v drugih vrstah organiziranih 

sistemov trgovanja. 

 

2.2.3.  Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu 

 

Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o 

trgovanju z njimi na organiziranem trgu ni mogoče predstaviti.  
 

2.2.4.  Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu 

 

Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz bilance stanja 

ciljne družbe na dan 31. 12. 2015, ki je bila revidirana, in številom vseh izdanih delnic ciljne družbe na ta 

dan (tj. 466.421), kot je izračunana v Letnem poročilu 2015 ciljne družbe, znaša – 0,16 EUR, pri čemer je 

slednje posledica dejstva, da je imela ciljna družba na dan 31.12.2015 negativni kapital v višini minus 

73.419.  

 
Vir: Letno poročilo ciljne družbe za leto 2015 
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2.2.5.  Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih  

 

Ciljna družba je v zadnjih dveh letih izplačala naslednje dividende: 

 

 01.06.2017 2016 2015 

Dividenda na delnico (bruto), v EUR 0,69 0,69 0,69 

 

pri čemer so bile navedene dividende izplačane na podlagi sklepa skupščine iz leta 2012. Skupščina ciljne 

družbe je namreč dne 26.7.2012 sprejela sklep, da se bilančni dobiček družbe uporabi za izplačilo 

dividend delničarjem v višini 0,69 EUR bruto na delnico, pri čemer se dividende izplačajo najkasneje do 

31.12.2012. Dividende se delničarjem niso izplačale do 31.12.2012 in so se izplačevale še v letih 2015, 

2016 in 2017. 

 

Vir: prevzemnik 
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2.3.  FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI 
 

2.3.1.  Revidirana bilanca stanja ciljne družbe na dan 31. 12. 2015, v EUR (revidirana)
2 

 

  Postavka 
LETO 2015 

31.12. 
LETO 2014 

31.12. 
  SREDSTVA 10.596.703,04 11.837.232,73 
      

A Dolgoročna sredstva 3.712.094,49 4.829.106,04 

  
 

    

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne AČR 12.103,93 27.051,61 
1. Dolgoročne premoženjske pravice 12.103,93 27.051,61 

2. Dobro ime 0,00 0,00 

3. Predujmi za neopredmetena sredstva 0,00 0,00 

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0,00 0,00 

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 

      

II. Opredmetena osnovna sredstva 2.883.450,85 3.343.197,83 
1. Zemljišča in zgradbe 2.022.784,18 2.125.955,78 

  a. Zemljišča 818.670,66 790.814,98 

  b. Zgradbe 1.204.113,52 1.335.140,80 

2. Proizvajalne naprave in stroji 805.276,33 1.145.127,80 

3. Druge naprave in oprema 55.390,34 72.114,25 

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 0,00 0,00 

  a. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0,00 0,00 

  b. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev    0,00 0,00 

        

III. Naložbene nepremičnine   465.462,05 520.143,25 
      

IV. Dolgoročne finančne naložbe 351.077,66 938.713,35 
1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 343.608,21 931.372,77 

     a. Delnice in deleži v družbah v skupini 268.162,05 268.162,05 

     b. Delnice in deleži v pridruženih družbah  74.276,16 588.321,36 

     c. Druge delnice in deleži  1.170,00 74.889,36 

     č. Druge dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 

2. Dolgoročna posojila 7.469,45 7.340,58 

     a. Dolgoročna posojila  družbam v skupini 0,00 0,00 

     b. Dolgoročna posojila  drugim 7.469,45 7.340,58 

     c. Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0,00 0,00 

      

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 
1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 0,00 

2. Dolgoročne poslovne terjatve do  kupcev (769,80 še krat.del) 0,00 0,00 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0,00 0,00 

      

VI.  Odložene terjatve za davek 0,00 0,00 
      

B Kratkoročna sredstva 6.884.503,72 7.006.833,38 
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I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo  0,00 0,00 
      

II. Zaloge 2.979.483,18 3.477.826,48 
1. Material 88.577,18 102.214,10 

2. Nedokončana proizvodnja 1.247.865,75 1.887.973,01 

3. Proizvodi in trgovsko blago 1.643.040,25 1.487.639,37 

4. Predujmi za zaloge 0,00 0,00 

      

III.  Kratkoročne finančne naložbe  1.000,00 166.962,74 
1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 

    a. Delnice in deleži v družbah v skupini   0,00 0,00 

    b. Druge delnice in deleži  0,00 0,00 

    c. Druge kratkoročne finančne naložbe  0,00   

2.  Kratkoročna posojila 1.000,00 166.962,74 

    a. Kratkoročna posojila družbam v skupini 1.000,00 166.962,74 

    b. Kratkoročna posojila drugim 0,00 0,00 

    c. Kratkoročno nevplačani vpoklicni kapital 0,00 0,00 

      

IV. Kratkoročne poslovne terjatve  2.902.435,11 3.257.778,36 
1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0,00 6.121,21 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do  kupcev 2.728.816,72 3.054.830,25 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih (769,80 krat.del) 173.618,39 196.826,90 

      

V. Denarna sredstva 1.001.585,43 104.265,80 
      

C.  Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 104,83 1.293,31 

  Postavka 
LETO 2015 

31.12. 
LETO 2014 

31.12. 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 10.596.703,04 11.837.232,73 
      

A KAPITAL -73.419,55 3.838.515,85 

I.  Vpoklicani kapital 1.946.340,00 1.946.340,00 
  1. Osnovni kapital 1.946.340,00 1.946.340,00 

  2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 

      

II.  Kapitalske rezerve 1.892.278,02 1.892.175,85 
      

III. Rezerve iz dobička -124.757,27 0,00 
1. Zakonske rezerve 0,00 0,00 

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0,00 0,00 

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) -124.757,27 0,00 

4. Statutarne rezerve 0,00 0,00 

5. Druge rezerve iz dobička 0,00 0,00 

      

IV. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 
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V. Preneseni čisti poslovni izid 0,00 0,00 
        

VI.  Čisti poslovni izid poslovnega leta -3.787.280,30 0,00 
      

B Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 485.472,75 539.740,11 

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 264.260,55 264.260,55 

2. Druge rezervacije 0,00 0,00 

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 221.212,20 275.479,56 

      

C Dolgoročne obveznosti 2.595.141,47 115.999,68 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 2.595.141,47 115.999,68 
1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank (876.960,00 krat.del) 2.586.066,72 115.999,68 

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0,00 0,00 

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti (2.576,00 krat.del) 9.074,75 0,00 

      

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 
1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0,00 0,00 

3. Dolgoročne menične obveznosti 0,00 0,00 

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0,00 0,00 

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 

      

III. Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00 
      

Č Kratkoročne obveznosti 7.477.820,17 7.226.343,71 

      

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00 
      

II. Kratkoročne finančne obveznosti 4.486.688,59 4.628.702,10 
1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank (876.960,00 od dol.obv.) 931.889,99 4.283.262,62 

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0,00 0,00 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti (2.576,00 krat.del) 3.554.798,60 345.439,48 

      

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.991.131,58 2.597.641,61 
1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0,00 0,00 

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 2.073.945,94 1.861.069,96 

3. Kratkoročne menične obveznosti 0,00 0,00 

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 5.470,36 5.470,36 

5. Druge krat. posl. obveznosti (DDPO 0,00) 911.715,28 731.101,29 

      

D Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 111.688,20 116.633,38 

 
2Pojasnila k računovodskim izkazom so na voljo v Letnem poročilu ciljne družbe za leto 2015, ki je na voljo na sedežu ciljne družbe. 
 
Vir: Letno poročilo ciljne družbe za leto 2015 
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2.3.2. Revidiran izkaz poslovnega izida ciljne družbe za leto 2015, v EUR
 3

 
 

  LETO 2015 LETO 2014 
POSTAVKA 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 

      

ČISTI PRIHODKI  OD PRODAJE 14.762.947,15  14.091.622,70  
- na domačem trgu iz razmerij do drugih 9.412.325,39  11.807.470,14  

- na tujem trgu iz razmerij do drugih 5.350.621,76  2.284.152,56  

SPREM. VRED. ZALOG PROIZ. IN NEDOK.PROIZVODNJE 187.927,63  -730.922,32  
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE 0,00  0,00  
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi posl. prih.) 93.187,97  441.480,60  
- prevrednotovalni poslovni prihodki (dobiček od prod. OS) 21.067,53  105.082,21  

- prevrednotovalni poslovni prihodki (izter.odpis.terj., odpis.obv.) 3.120,60  282.131,03  

- drugi poslovni prihodki (nepovratna sredstva RS, neizk.dopust) 68.999,84  54.267,36  

POSLOVNI PRIHODKI OD PRODAJE 15.044.062,75  13.802.180,98  
      

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 10.613.513,95  8.493.558,07  
a. nabavna vrednost prod. blaga in mat. ter str.porab.materiala 1.410.285,49  1.527.175,13  
- od tega nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 15.716,27  8.744,70  

b. stroški storitev: 9.203.228,46  6.966.382,94  
    - od tega koncesija za DG 2.790.495,83  2.024.324,77  

STROŠKI DELA 3.302.607,83  3.803.630,10  
a. stroški plač 2.217.154,21  2.566.021,96  

b. stroški socialnih zavarovanj 440.084,35  502.529,06  
- od tega stroški  pokojninskih zavarovanj (ZPIZ,PDPZ; benefic.d.) 272.344,94  308.300,56  

c. drugi stroški dela 645.369,27  735.079,08  
- od tega regres za letni dopust 101.433,13  141.698,35  

ODPISI VREDNOSTI 1.275.298,60  793.261,84  
a. amortizacija 587.578,66  746.048,28  

b. prevrednotovalni poslovni odhodki pri neop.sr. in opr.OS 0,00  616,95  

c. prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 687.719,94  46.596,61  

DRUGI POSLOVNI ODHODKI  27.306,40  25.447,80  
- dolgoročne rezervacije 0,00  0,00  

- obresti kreditov za stanovanjsko gradnjo 0,00  0,00  

- drugi odhodki 27.306,40  25.447,80  

      

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -174.664,03  686.283,17  
SKUPAJ ODHODKI IZ POSLOVANJA 15.218.726,78  13.115.897,81  

      

FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV 36.686,64  89.751,01  

a. fin. prih. iz deležev v družbah v skupini 0,00  0,00  

b. fin. prih.iz deležev v pridruženih družbah  0,00  85.334,77  

c. fin. prih. iz deležev v drugih družbah 36.686,64  4.416,24  

č. fin. prih.iz drugih naložb 0,00  0,00  

FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL 9.258,00  4.285,71  
a. finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini  9.085,93  4.115,18  

b. finančni prihodki iz posojil, danih drugim  172,07  170,53  

FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV 921,63  811,62  
a. finančni prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini 819,26  0,00  

b. finančni prih. iz poslovnih terjatev do drugih 102,37  811,62  

FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FIN.NAL. 286.958,53  797.133,64  
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- fin. odhodki iz oslabitve fin. nal.  286.958,53  797.133,64  

- fin. odhodki iz odpisov fin.nal.  0,00  0,00  

FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI 3.427.495,53  331.058,05  
a. finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0,00  0,00  

b. finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 175.600,50  326.553,13  

c. finančni odhodki iz izdanih obveznic 0,00  0,00  

č. finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 3.251.895,03  4.504,92  

FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI 10.075,80  43.419,15  
a. finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0,00  0,00  

b. finančni odhodki iz  obveznosti do dobaviteljev in meničnih ob. 4.167,94  9.690,25  

c. finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 5.907,86  33.728,90  

      

ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA -3.852.327,62  -390.479,33  
      
DRUGI PRIHODKI 72.801,86  43.219,46  
DRUGI ODHODKI 7.754,54  14.298,07  
      
POSLOVNI IZID IZVEN REDNEGA DELOVANJA 65.047,32  28.921,39  
      
CELOTNI POSLOVNI IZID -3.787.280,30  -361.557,94  
      
DAVEK IZ DOBIČKA 0,00  0,00  
ODLOŽENI DAVKI 0,00  0,00  
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -3.787.280,30  -361.557,94  

 

3Pojasnila k računovodskim izkazom so na voljo v Letnem poročilu ciljne družbe za leto 2015, ki je na voljo na sedežu ciljne družbe. 
 
Vir: Letno poročilo ciljne družbe za leto 2015 
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POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 
 

3.1.  OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU 
 

3.1.1.  Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika  

 

Firma:     GH HOLDING storitvena družba d.o.o. 

Skrajšana firma:   GH HOLDING d.o.o. 

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 2274469000 

 

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika 

 

Prevzemnik opravlja dejavnost izvedbenega inženiringa v gradbeništvu. Poslovanje prevzemnika je organizirano v 

treh organizacijskih enotah, in sicer: 

 

• Prometna infrastruktura (izvedba projektov izgradnje in obnove železniške infrastrukture): 

• Inženiring in tuji trgi (izvedba specializiranih visokogradenjskih projektov zlasti izgradnja in prenova 

bolnišnic in športnih objektov ter izvedba projektov na tujih trgih): 

• Ekologija in energetika (projekti izgradnje in prenove bioplinarn in komunalnih čistilnih naprav). 

Več informacij o dejavnosti in ponudbah storitev prevzemnika je na voljo v letnih poročilih in na spletni strani: 

http://www.gh-holding.si. 

 

3.1.3.  V sodni register vpisani osnovni kapital 

 

V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnika na datum podpisa tega prevzemnega prospekta s 

strani odgovorne osebe prevzemnika znaša 5.500.000,00 EUR. 

 

3.1.4.  Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih 

pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic 

 

Tabela:  Imetnik poslovnega deleža prevzemnika na dan 18.7.2017 

  

  Imetnik 

Nominalna 
višina 

poslovnega 
deleža 

Višina 
poslovnega 
deleža v % 
glede na 

osnovni kapital 

Delež 
glasovalnih 
pravic v % 

1 MM TEH d.o.o. 5.500.000,00 100 100 

Skupaj 5.500.000,00 100 100 

 
Vir: Izpis iz AJPES (18.7.2017) 

 

3.1.5.  Člani nadzornega sveta prevzemnika 

 

Prevzemnik nima nadzornega sveta. 

 
3.1.6.  Člani poslovodstva prevzemnika 

 
 Člani poslovodstva prevzemnika so: 
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• Miklavčič Blaž, direktor; 

• Hernavs Boštjan, direktor; 

• Jernejc Gregor, direktor; 

• Tušar Roland, direktor. 

 

Direktor Miklavčič Blaž lahko prevzemnika zastopa samostojno, ostali direktorji pa prevzemnika 

zastopajo skupaj z direktorjem Miklavčič Blažem. 

 

3.2.  PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM  
 

Oseba, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom: 

 

Ime, priimek / firma MM TEH, družba za poslovno svetovanje, d.o.o. 

Matična številka 3744108000 

Skrajšana firma MM TEH d.o.o. 

Sedež/Naslov Ljubljana / Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 

Vrsta povezave s prevzemnikom 
Prevzemnik je odvisna družba družbe MM TEH, družba za 
poslovno svetovanje, d.o.o..  

Osnovna dejavnost 
 M 70.220 (M 70.220 +)  Drugo podjetniško in poslovno 
svetovanje 

Člani poslovodstva Blaž Miklavčič, direktor 

Člani nadzornega sveta Družba nima nadzornega sveta 

 

Ime, priimek / firma Blaž Miklavčič 

Matična številka / 

Skrajšana firma / 

Sedež/Naslov Slomškova ulica 42, 1290 Grosuplje 

Vrsta povezave s prevzemnikom 
Blaž Miklavčič je obvladujoča oseba družbe MM TEH, 
družba za poslovno svetovanje, d.o.o., ki je obvladujoča 
oseba prevzemnika  

Osnovna dejavnost  / 

Člani poslovodstva / 

Člani nadzornega sveta / 

 

Ime, priimek / firma 
MM SVTK, družba za signalnovarnostne in 
telekomunikacijske naprave, d.o.o. 

Matična številka 6207731000 

Skrajšana firma MM SVTK d.o.o. 

Sedež/Naslov Ljubljana / Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana 

Vrsta povezave s prevzemnikom 
Blaž Miklavčič je obvladujoča oseba družbe MM SVTK, 
družba za signalnovarnostne in telekomunikacijske 
naprave, d.o.o. 

Osnovna dejavnost M 71.111 (M 71.111 +)  Arhitekturno projektiranje 

Člani poslovodstva Blaž Miklavčič, direktor 

Člani nadzornega sveta Družba nima nadzornega sveta 
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3.3.  PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

  
3.3.1.  Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba  

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika  

 

Prevzemnik je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:  

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega papirja 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih 
več kot 12 mesecev 

pred objavo prevzemne 
ponudbe 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih 
manj kot 12 mesecev 

pred objavo prevzemne 
ponudbe 

Skupno število 
vrednostnih papirjev 

GKVG 0 114.830   114.830   

 
Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic ciljne družbe z oznako GKVG s strani prevzemnika manj kot 12 

mesecev pred objavo prevzemne ponudbe so v spodnji tabeli: 

 

Zap. št. 
posla 

(P) / (O) 
Vrednostni 

papir 
Količina 

Cena 
(EUR) 

Skupna 
vrednost 

posla 
(EUR) 

Datum 
transakcije* 

Predhodno 
stanje 

Končno 
stanje 

1 P GKVG 112874 1,29 145.607,46 23.6.2017 0 114.830   

2 P GKVG 1956 0,48 938,88 23.6.2017 0 114.830   

 

P- pridobitev   O – odsvojitev 
 

* To je datum preknjižbe delnic ciljne družbe z oznako GKVG na trgovalni račun prevzemnika. 

 

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

 

Nobena od povezanih oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ni opravljala 

transakcij z delnicami ciljne družbe. Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.    

 

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega 

papirja 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe 

Število vrednostnih papirjev, 
pridobljenih manj kot 12 

mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe 

Skupno število 
vrednostnih papirjev 

GVKG / / / 

 

 

3.3.2.  Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe  

3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika  

 

Prevzemnik ni pridobival, niti ni imetnik nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je ciljna 

družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe, kot sledi iz poglavja 3.3.1.1. tega 

prevzemnega prospekta). Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.  
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Vrsta oziroma 
razred 

vrednostnega 
papirja 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne 

ponudbe 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih manj 

kot 12 mesecev pred 
objavo prevzemne 

ponudbe 

Skupno število 
vrednostnih 

papirjev 

GVKG / / / 

 

3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

 
Prevzemnik ni pridobival, niti ni imetnik nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila 

ciljna družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe s strani prevzemnika, kot sledi iz 

poglavja 3.3.1.1. tega prevzemnega prospekta). Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.  

 

Vrsta oziroma razred 
vrednostnega 

papirja 

Število vrednostnih 
papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe 

Število vrednostnih papirjev, 
pridobljenih manj kot 12 

mesecev pred objavo 
prevzemne ponudbe 

Skupno število 
vrednostnih papirjev 

/ / / / 
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3.4.  OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU  
 

3.4.1. Revidirani računovodski izkazi prevzemnika za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2016 

3.4.1.1. Bilanca stanja prevzemnika na dan 31. 12. 2016, v EUR (revidirana)
 4

 

 

 

 zneski v € 

 Opis postavk pojasnila 2016 2015 

SREDSTVA  34.455.031 49.793.242 

A. Dolgoročna sredstva  12.796.111 2.393.171 

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne    časovne razmejitve 
4.3.2  

4.124 
 

22.152 

1. Dolgoročne premoženjske pravice  4.124 22.021 

2. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve  0 131 

II. Opredmetena osnovna sredstva 4.3.3 914.260 950.916 

1. Zemljišča in zgradbe  406.641 408.700 

a) Zemljišča  375.000 375.000 

b)  Zgradbe  31.641 33.700 

3. Druge naprave in oprema  402.619 437.216 

4. Opredmetena osn. sredstva,ki se pridobivajo  105.000 105.000 

a)  opredmetena osn. sredstva v gradnji in izdelavi  105.000 105.000 

III. Naložbene nepremičnine 4.3.3 510.000 621.027 

IV. Dolgoročne finančne naložbe 4.3.4 11.367.727 799.076 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil  32.000 32.000 

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini  10.000 10.000 

 c) Druge delnice in deleži   20.500 20.500 

 č) Druge dolgoročne finančne naložbe  1.500 1.500 

2. Dolgoročna posojila 4.3.4 11.335.727 767.076 

 b) Dolgoročna posojila drugim  11.335.727 767.076 

B. Kratkoročna sredstva  21.591.440 47.345.408 

III. Kratkoročne finančne naložbe 4.3.7 10.517.942 28.453.605 

2. Kratkoročna posojila  10.517.942 28.453.605 

 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini  830.000 0 

 b) Kratkoročna posojila drugim  9.687.942 28.453.605 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.3.6 8.917.462 12.704.369 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini  1.065.461 238.283 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev  4.333.792 10.471.169 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih  3.518.209 1.994.917 

V. Denarna sredstva  2.156.036 6.187.434 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   67.480 54.663 
4Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Računovodske usmeritve in 
pojasnila k računovodskim izkazom se nahajajo v Letnem poročilu prevzemnika za leto 2016, ki je na voljo na sedežu prevzemnika. 
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nadaljevanje … 
 

 

 

 zneski v € 

 Opis postavk pojasnila 2016 2015 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  34.455.031 49.793.242 

A. Kapital 4.3.8 24.434.898 20.779.918 

I. Vpoklicani kapital  300.000 300.000 

1. Osnovni kapital  300.000 300.000 

III. Rezerve iz dobička  30.000 30.000 

1. Zakonske rezerve  30.000 30.000 

VI. Preneseni čisti poslovni izid  19.932.091 5.504.782 

VII. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  4.172.807 14.945.136 

B. Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitve 4.3.9 639.728 647.066 

Druge rezervacije   639.728 647.066 

C. Dolgoročne obveznosti 4.3.10 421.887 448.058 

I.  Dolgoročne finančne obveznosti  421.887 448.058 

 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti    421.887 448.058 

Č. Kratkoročne obveznosti  7.190.627 20.729.179 

II.  Kratkoročne finančne obveznosti 4.3.10 26.163 17.111 

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti  26.163 17.111 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti  4.3.11 7.164.464 20.712.068 

1. Kratkoročne posl. obv. do družb v skupini  411.516 3.501.027 

2. Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev  6.366.896 14.487.292 

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti  386.052 2.723.749 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 4.3.12 1.767.891 7.189.021 

 
4Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Računovodske usmeritve in 
pojasnila k računovodskim izkazom se nahajajo v Letnem poročilu prevzemnika za leto 2016, ki je na voljo na sedežu prevzemnika. 
 
Vir: LETNO POROČILO prevzemnika 2016  
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3.4.1.2. Izkaz poslovnega izida prevzemnika za obdobje 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016, v EUR (revidiran)
 5

 

 
   zneski v € 

Opis postavke poslovnega izida pojasnila 2016 2015 

1.  Čisti prihodki od prodaje 4.4.1 38.393.134 91.813.812 

4. Drugi poslovni prihodki ( s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki  10.671 9.030.857 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 4.4.2 32.017.909 82.176.521 

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega 
materiala 

 6.336.600 7.062.580 

b) Stroški storitev  25.681.309 75.113.941 

6. Stroški dela 4.4.2 1.295.173 1.277.271 

a) Stroški plač  1.024.276 1.021.854 

b) Stroški socialnih zavarovanj  187.054 185.654 

    -od tega stroški pokojninskih zavarovanj  110.954 109.775 

c) Drugi stroški dela  83.843 69.763 

7. Odpisi vrednosti 4.4.2 211.149 423.232 

a) Amortizacija   156.103 131.893 

b) Prevred.posl.odhodki pri neopred. in opredm.OS  12.050 10.875 

c) Prevredn. posl.odhodki pri obratnih sredstvih  42.996 280.464 

8. Drugi poslovni odhodki 4.4.2 39.043 12.758 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 4.4.1 218.185 312.441 

a) Finančni prihodki iz posojil,danih družbam v skupini  2.767 0 

b) Finančni prihodki iz posojil,danih drugim   215.418 312.441 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.4.1 54.975 174.993 

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih    54.975 174.993 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  4.4.2 4.737 12.404 

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank  0 7.069 

d) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti   4.737 5.335 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 4.4.2 8.522 8.075 

b) Fin.odh. iz obv.do dobaviteljev in  meničnih obeznosti  8.074 7.893 

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti   448 182 

15. Drugi prihodki 4.4.1 9.722 18.465 

16. Drugi odhodki 4.4.2 64.816 17.850 

17. Davek iz dobička 4.5.5 872.530 2.477.321 

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja  4.172.807 14.945.136 

 
4Računovodske usmeritve in pojasnila so sestavni del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Računovodske usmeritve in 
pojasnila k računovodskim izkazom se nahajajo v Letnem poročilu prevzemnika za leto 2016, ki je na voljo na sedežu prevzemnika. 
 
Vir: LETNO POROČILO prevzemnika 2016  
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3.4.1.3. Poročilo neodvisnega revizorja v zvezi z računovodskimi izkazi prevzemnika za poslovno leto 2016 
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Vir: LETNO POROČILO prevzemnika 2016  
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3.5.  OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S 

CILJNO DRUŽBO  

 

Prevzemnik je na podlagi pogodbe, sklenjene dne 4. 5. 2017 z družbo SHP -  ISTRA d.o.o. postal upnik 

ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter natečenih obresti v znesku 919.457,17 

EUR. 

 

Nadalje je prevzemnik na podlagi pogodbe, sklenjene dne 26.4.2017 z družbama TCK, d.o.o. in HETA 

Asset Resolution d.o.o., postal upnik ciljne družbe za terjatev v višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter 

natečenih obresti v znesku 3.933.909,63 EUR. 

 

Kot največji posamezni upnik je prevzemnik poslovodstvu ciljne družbe predlagal konverzijo dela terjatev 

v osnovni kapital ciljne družbe in v ta namen je poslovodstvo ciljne družbe dne 25.5.2017 tudi sklicalo 

skupščino ciljne družbe. Po objavi sklica skupščine je prevzemnik na podlagi pogovorov z nekaterimi 

delničarji ugotovil, da predlagani sklep skupščine glede konverzije prevzemnikov terjatev do ciljne družbe 

v osnovni kapital ciljne družbe na skupščini ciljne družbe ne bo deležen zadostne podpore delničarjev in 

posledično je prevzemnik odstopil od namere glede konverzije dela terjatev v osnovni kapital ciljne 

družbe. O navedenem je obvestil poslovodstvo ciljne družbe in posledično je poslovodstvo ciljne družbe 

dne 12.6.2017 preklicalo skupščino ciljne družbe. 
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POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE   
 

4.1.  NAMEN PREVZEMNE PONUDBE  
 

Prevzemna ponudba je namenjena prevzemu vseh delnic ciljne družbe, ki še niso v lasti prevzemnika. 

Prevzemnik je na podlagi pogodbe, sklenjene dne 4. 5. 2017 z družbo SHP -  ISTRA d.o.o. in na podlagi  

pogodbe sklenjene dne 26.4.2017 z družbama TCK, d.o.o. in HETA Asset Resolution d.o.o., postal upnik 

ciljne družbe za terjatev v skupni višini zapadlih in nezapadlih glavnic ter natečenih obresti v znesku 

4.853.366,80 EUR. Na podlagi ocene vrednosti 100% lastniškega deleža družbe na dan 31.12.2016  

(dokument »OCENA VREDNOSTI 100% DELEŽA DRUŽBE NA DAN 31.12.2016 Gozdarstvo Grča d.d.) in na 

podlagi internih analiz in ocen prevzemnika, slednji meni, da je ciljno družbo smiselno prestrukturirati, 

saj po mnenju prevzemnika deluje v perspektivni panogi, obenem pa med prevzemnikom in ciljno družbo 

obstajajo manjše sinergije.  

 

4.2.  VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI 

TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE  
 

Prevzemnik: 
  

• za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, 
posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne 
družbe, ki niso v lasti prevzemnika in 

• za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se 
zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.  

 

Prevzemnik bo odkup delnic po tej prevzemni ponudbi financiral iz lastnih sredstev in za navedeno ne bo 

najemal posojil, tako da financiranje odkupa ne bo imelo vpliva na nadaljnje poslovanje ciljne družbe. 

 

4.3.  POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU  
 

Po prevzemu ciljne družbe namerava prevzemnik izvesti prestrukturiranje ciljne družbe. 

 

4.3.1.  Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče 

lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) 
 

 

Po prevzemu ciljne družbe namerava prevzemnik izvesti celotno finančno in poslovno prestrukturiranje 

ciljne družbe, kar je nujno potrebno za preprečitev uvedbe stečajnega postopka nad ciljno družbo. 

Finančno  prestrukturiranje bo zajemalo reprogram obstoječih posojil in zagotavljanje tekoče likvidnosti 

ter kapitalske ustreznosti. V okviru poslovnega prestrukturiranja prevzemnik namerava izvesti prodajo 

poslovno nepotrebnega premoženja in zagotoviti investicije v razvoj ter opremo, kar bo ciljni družbi 

omogočilo, da se na trgu pojavi s konkurenčnimi izdelki z višjo dodano vrednostjo. Investicije bodo 

usmerjene v posodobitev in/ali zamenjavo obstoječih proizvodnih kapacitet ter investicije v novo 

proizvodno opremo za predelavo lesa do lesnih polizdelkov. Ciljna družba razpolaga z ustreznimi 

lokacijami za izvajanje svoje dejavnosti, prav tako je geografsko ugodno locirana z vidika surovin. Glede 

na navedeno se lokacija poslovanja ne bo spremenila. 

 
4.3.2.  Politika zaposlovanja  
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Prevzemnik ne pričakuje znatnega vpliva prevzemne ponudbe na obstoječa delovna mesta v ciljni družbi.  

Po končanem postopku prevzema in v okviru poslovnega prestrukturiranja prevzemnik predvideva 

posamezne spremembe na nekaterih področjih zaposlovanja, pri čemer se slednje nanaša zlasti na 

strukturo delovnih mest, in sicer prevzemnik predvideva potrebo po novih in drugačnih kadrovskih 

profilih. 

4.3.3.  Spremembe statuta  

 
 

Prevzemnik ne načrtuje spremembe statuta, razen v kolikor bo slednje potrebno zaradi finančnega 

prestrukturiranja in s tem povezanih sprememb osnovnega kapitala oziroma zaradi poslovnega 

prestrukturiranja in s tem povezanih sprememb registrirane dejavnosti ciljne družbe. 

 
4.3.4.  Delitev dobička  

 
Prevzemnik do zaključka postopkov finančnega in poslovnega prestrukturiranja ciljne družbe ne načrtuje 

izplačila dividend. 

4.4.  VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA 

ORGANIZIRANEM TRGU  

 
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev, niti v večstranskem sistemu trgovanja, niti v drugih vrstah organiziranih 

sistemov trgovanja. 

 

4.5.  DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU 
 

Na temelju znanih dejstev prevzemnik v času priprave tega prevzemnega prospekta in prevzemne 

ponudbe ne pričakuje nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe. 
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POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA 

 
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje 

investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.« 

 

V Ljubljani, dne 19.7.2017 
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POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA 

 

OBRAZEC PRE-VP12 
 
Firma:    GH HOLDING storitvena družba d.o.o. 

Skrajšana firma:  GH HOLDING d.o.o. 

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana 

 

  

Zap. št. 
posla 

(P) / (O) 
Vrednostni 

papir 
Količina 

Cena 
(EUR) 

Skupna 
vrednost 

posla 
(EUR) 

Datum 
transakcije* 

Predhodno 
stanje 

Končno 
stanje 

1 P GKVG 112874 1,29 145.607,46 23.6.2017 0 114.830   

2 P GKVG 1956 0,48 938,88 23.6.2017 0 114.830   

 

 

P- pridobitev   O – odsvojitev 

 
 

* To je datum preknjižbe delnic ciljne družbe z oznako GKVG na trgovalni račun prevzemnika. 
 
 
 
 
 

V Ljubljani, dne 19.7.2017 
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POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI 

PONUDBI  
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PRILOGE 

 
PRILOGA 1:  Informativni seznam borznoposredniških družb in bank, pri katerih je možno sprejeti 

prevzemno ponudbo 

 

IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE NASLOV 

ABANKA d.d. SLOVENSKA CESTA 58, 1517 LJUBLJANA 

ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D. ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA 

BKS BANK AG, Bančna podružnica VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. KOLODVORSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA 

GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d. KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA 

PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA 

SKB BANKA D.D. LJUBLJANA AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA 

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA 

 
 
Vir: https://www.kdd.si/izdajatelji_in_clani/clani_ki_vodijo_racune_vp/seznam_clanov;  https://www.ajpes.si/Default.asp?; vpogledano 18.7. 

2017  
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PRILOGA 2:  Mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. 

 
 

MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE PRI ALTA 

INVEST D.D. 

NASLOV TELEFON DELOVNI ČAS 

Sedež ALTA Invest d.d.:  Ljubljana Železna  cesta 18, 1000 

Ljubljana 

01/3200-300;  

080 10 60 

pon – pet: 9-17 h  

oz. kot navedeno 

pod oznako* 

Odvisni borznoposredniški zastopnik Banka Intesa 

Sanpaolo d.d.** 

Pristaniška ulica 14, 6000 Koper  Kot navedeno pod 

oznako *** 

* V skladu z odpiralnim časom, navedenim na sprejemnem mestu oz. na spletni strani www.alta.si, v rubriki Naše lokacije. 
*** V času poslovanja in v skladu z odpiralnim časom, objavljenim na spletni strani www.alta.si, v rubriki Naše lokacije. 

 
** Poslovalnica odvisnega borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d., ki bo opravljala storitev 

sprejema prevzemne ponudbe: 
 

 
POSLOVALNICA NASLOV POSLOVALNICE TELEFON DELOVNI ČAS 

Poslovalnica Kočevje Trg zbora odposlancev 12, 1330 Kočevje 01/8956-980 Kot navedeno pod oznako *** 

 
 
V kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel na navedenem mestu odvisnega borznoposredniškega 

zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d., se bo za popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o 

sprejemu ponudbe štela zgolj tista izjava, ki bo oddana s strani akceptanta na navedenem mestu odvisnega 

borznoposredniškega zastopnika Banka Intesa Sanpaolo d.d. najkasneje do vključno 28.9.2017. Vse izjave o 

sprejemu ponudbe, ki bodo oddane na navedenem mestu odvisnega borznoposredniškega zastopnika Banka 

Intesa Sanpaolo d.d. po tem datumu, se ne bodo štele za pravilno oddane. 
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PRILOGA 3:  Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN 
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe) 
Številka prevzema: 198      Številka ponudbe: 240      Številka podponudbe: 240     
 

AKCEPTANT  

 

Izjavljam, da sprejemam to prevzemno ponudbo kot: 

a) imetnik 

b) upravičenec do razpolaganja z delnicami, 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 DRUŽBE GOZDARSTVO GRČA gozdna 
proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d.« prevzemnika GH HOLDING storitvena družba d.o.o., s sedežem v Ljubljani in 
poslovnim naslovom Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka: 2274469000 (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na 
podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2017-5 z dne 24.7.2017 (na tej izjavi tudi: »prevzemna 
ponudba« oz. »ponudba«), katere predmet so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice istega razreda z 
glasovalno pravico ciljne družbe GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., s sedežem v Kočevju in 
poslovnim naslovom Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 5129591000 (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 1,29 EUR. 
 
Prevzemno ponudbo sprejemam za _________________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic 
istega razreda z glasovalno pravico z oznako GKVG in ISIN kodo SI0031102872 ciljne družbe GOZDARSTVO GRČA gozdna 
proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., s sedežem v Kočevju in poslovnim naslovom Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična 
številka: 5129591000. 
 

 

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. 
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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: _______________________ 


