OBRAZEC ZA OBVESCANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEZEV

(P-DEL)

1. Podatki o izdajatelju ali osnovnemu izdajatelju katerega glasovalne pravice so predmet
obvescanja':
KS NALOZBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, maticna st.: 2225727000
2.

Razlog za obvescanje (ustrezno oznaci):

(1. ) Pridobitev ali odsvojitev qlasovalnih pravic
( ) Pridobitev ali odsvojitev financnih instrumentov

( ) Dogodek, ki vpliva na spremembo strukture glasovalnih pravic

( ) Drugo (obrazlozitev)":

3.

Podatki o osebi, za katero velja obveznost obvescanja

Ime in priimek oz. firma:
BPH,d.o.o.

Mesto in drzava sedeza (ce je to primemo):
Tomsiceva ulica 1,1000 Ljubljana, maticna St.: 5504082000

4. Ime in priimek oz. firma delnicarja (ce je drugace kot v tocki 3)

5. Datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega delezav: 19.12.2016
6. Skupni delezi vseh oseb, za katere velja obveznost obvescanja:
% glasovalnih
pravic v delnicah
(vsota 7.A)

% glasovalnih pravic
preko financnih

Vsota obeh v %

(7.A + 7.B)

Skupno
stevilo

glasovalnih

instrumentov

pravic

(vsota7.B.1+7.B.2)

izdajatelja"'
Stanje na datum
pridobitve oziroma
odsvojitve
pomembnega deleza

Stanje ob zadnjem
obvescanju (ce
obstaja)

5,035

5,0353%

196.875

7. Podrobnosti o stanju na datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega delezav":
A: Glasovalne pravice v delnicah

Stevilo glasovalnih pravic™1

% glasovalnih pravic

Vrsta/tip delnic

Neposredno

Posredno

ISIN koda

Neposredno

Posredno

(Clen 9 Direktive

(Clen 10 Direktive

(Clen 9 Direktive

(Clen 10 Direktive

2004/109/EC oz.

2004/109/EC oz.

2004/109/EC oz.

2004/109/EC oz.

118. clen ZTFI)

120. eien ZTFI)

118. clen ZTFI)

120. clen ZTFI )

SI0021113855

196.875

5,035

SKUPAJ A

196.875

5,035

I

B 1: Financni instrumenti v skladu s clenom 13(1)(a) Direktive 2004/109/EC oz. prvo tocko
prvega odstavka 119. clena ZTFI

Vrsta financnega

Datum

Navedba datuma ali

instrumenta

zapadlostilx

obdobja, ko se
delnice pridobijo ali

se lahko pridobijo"

Stevilo glasovalnih
pravic, ki se jih
lahko pridobi na
podlagi financnih

% glasovalnih
pravic

instrumentov

|

SKUPAJ B.1

B 2: Financni instrumenti, ki imajo podoben gospodarski vpliv kot financni instrumenti iz
tocke B 1 v skladu s clenom 13(1)(b) Direktive 2004/109/EC oz. drugo tocko prvega odstavka
119. clena ZTFI

Vrsta

financnega
instrumenta

Datum

zapadlostilx

Fizicna ali

Stevilo

°/

datuma ali

denarna

obdobja, ko se

poravnavaxl

glasovalnih
pravic

glasovalnih
pravic

Navedba

/o

delnice"

pridobijo ali se
lahko pridobijo

/

T

SKUPAJ B.2

8. Informacije v zvezi z osebo, za katero velja
obveznost obvescanja (ustrezno oznaci):

( ) Oseba, za katero velja obveznost obvescanja ni pod nadzorom katere koli fizicne ali

pravne osebe in sama direktno ali indirektno ne obvladuje nobene (odvisne) druzbe"".

( ) Veriga vseh odvisnih druzb, preko katerih se glasovalne pravice in/ ali financni

instrumenti uveljavljajo, zacensi s fizicno ali pravno osebo, ki je najvisje v verigi"1":

Ime/naziv

xiv

% glasovalnih pravic iz
delnic, ce dosega ali
presega pomembni
delez

9.

% glasovalnih pravic
preko financnih
instrumentov, ce
dosega ali presega
pomembni delez

V primeru glasovanja preko pooblascenca

Ime in priimek pooblascenca:

Stevilo in % glasovalnih pravic iz katerih bo glasoval pooblascenec:

Datum prenehanja pooblastila:

VLjubljani, 23.12.2016

Podpis

Skupen %
glasovalnih pravic,
ce dosega ali
presega pomembni
delez

