PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE

PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba

Ljubljana, avgust 2011

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur l RS, št. 79/2006, 67/2007-ZTFI, 68/2008, v nadaljevanju:
ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun
prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO

ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, na podlagi dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-9/2011-11 z dne 3.8.2011

1.

Prevzemnik

Firma prevzemnika: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA
V nadaljevanju: KS NALOŽBE d.d. ali prevzemnik

2.

Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe

Firma ciljne družbe: PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba
Sedež: LAŠKO, poslovni naslov: TRUBARJEVA ULICA 28, 3270 LAŠKO
V nadaljevanju: Pivovarna Laško, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj
Vrednostni papirji:
Prevzemna ponudba se nanaša na 8.747.652 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki so
izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD –
Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana in sicer 8.611.481 delnic z oznako PILR in ISIN kodo
SI0031107418 ter 136.171 delnic z oznako PILH in ISIN kodo SI0031112715. Delnice PILR so uvrščene v
trgovanje na Ljubljanski borzi. Delnice PILH so istega razreda kot delnice PILR, rezervirane za
denacionalizacijske upravičence in so v upravljanju pri imetniku D.S.U. d.o.o., Ljubljana ter se ne morejo
prenesti na drugega imetnika do izdaje pravnomočne denacionalizacijske odločbe. Navedeno število
predstavlja vse izdane delnice izdajatelja.

3.

Pogoji prevzemne ponudbe

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja nadomestne vrednostne
papirje prevzemnika in sicer:
Izdajatelj: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9,
1000 LJUBLJANA;
Vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev:
Obveznice, oznake KSF1, navadne, na prinosnika,
ISIN: SI0022103210, v apoenih po 1,00 EUR vsaka (v nadaljevanju: obveznice KSF1). Po izdaji obveznic
KSF1 imetnikom delnic PILR in PILH, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, bo kotacija obveznic KSF1 na
organiziranem trgu Ljubljanske borze razširjena tudi na novo izdane obveznice, za kar je izdajatelj že pridobil
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, in sicer pod odložnim pogojem;
Menjalno razmerje: Za vsako posamezno delnico ciljne družbe prevzemnik ponuja 9 obveznic KSF1;
Kot nadomestne vrednostne papirje prevzemnik ponuja obveznice KSF1, ki bodo izdane zaradi izpolnitve
prevzemnikove obveznosti na podlagi prevzemne ponudbe. Ponujene obveznice tvorijo isti razred oziroma

vrsto z že izdanimi obveznicami KSF1, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev, trg obveznic.

4.

Veljavnost ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 04.08.2011 do vključno 30.09.2011 do 12. ure.

5.

Prag uspešnosti

Prevzemnik ne določa najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne
ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek
vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

6.

Obvezni razvezni pogoj

Ta prevzemna ponudba oziroma s sprejemom te prevzemne ponudbe že sklenjene pogodbe prenehajo
veljati in se razveljavijo v primeru:
-

-

7.

če uprava prevzemnika do izteka roka za sprejem te prevzemne ponudbe ne sprejme
ustreznega sklepa o izdaji obveznic KSF1, v številu, ki je potrebno za zamenjavo vseh delnic
ciljne družbe, glede katerih je bila sprejeta ta prevzemna ponudba in/ali
če prevzemnik v dveh delovnih dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe ne izda
popolnega naloga za izdajo obveznic KSF1, v številu, ki je potrebno za zamenjavo vseh
delnic ciljne družbe, glede katerih je bila sprejeta ta prevzemna ponudba.

Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe

Prevzemnik bo v dveh delovnih dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) izdal popoln nalog za izdajo obveznic KSF1 v količini,
potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do akceptantov.
KDD mora v osmih dneh po prejemu naloga za izdajo obveznic vpisati v centralni register ustrezno količino
obveznic KSF1 in jih prenesti v dobro računov akceptantov, ki so sprejeli to prevzemno ponudbo, v skladu z
menjalnim razmerjem iz točke 3. te prevzemne ponudbe.

8.

Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba šteje za neuspešno, če jo prevzemnik po objavi prekliče in odstopi od pogodb, ki so
bile sklenjene s sprejemom ponudbe v skladu s točko 1.6. prospekta ali v primeru nastopa obveznega
razveznega pogoja iz te ponudbe.
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te prevzemne
ponudbe, štejejo za razvezane. KDD mora v osmih dneh po prejemu odločbe o izidu neuspešne prevzemne
ponudbe prenesti delnice, ki so bile sprejete v ponudbi, v dobro trgovalnih računov vrednostnih papirjev
imetnikov delnic, ki so sprejeli prevzemno ponudbo.

9.

Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo

Z delnicami ciljne družbe se trguje na trgu delnic v standardni kotaciji Ljubljanske borze, vendar niso

vključene v noben borzni indeks.
Prevzemnik želi prevzeti/pridobiti vse delnice ciljne družbe.
Na dan objave prevzemne ponudbe prevzemnik nima v lasti nobene delnice ciljne družbe.
V primeru, da prevzemnik v postopku prevzemne ponudbe ne bo uspel pridobiti vseh delnic, ki so predmet
prevzemne ponudbe, prevzemnik v skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011; v nadaljevanju:
ZGD-1) po sprejetju sklepa skupščine o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja, v
primeru pridobitve najmanj 90-odstotnega deleža vseh delnic, v skladu z 68. členom ZPre-1, lahko izvede
tudi postopek izključitve manjšinskih delničarjev iz ciljne družbe. Prevzemnik bo o možnosti iztisnitve malih
delničarjev podal mnenje po izteku prevzemne ponudbe, v kolikor bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.
Od objave te prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik ne bo kupoval
delnic ciljne družbe, zunaj tega prevzemnega postopka.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v
skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse
posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.
Za ponudbo obveznic KSF1, ki so kot nadomestni vrednostni papirji predmet prevzemne ponudbe, je
izdajatelj pridobil dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1, zato zanjo velja
izjema od obveznosti objave prospekta iz prve alinee 2. točke 50. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov. Prevzemnik je že pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za uvrstitev obveznic
KSF1 v trgovanje na organizirani trg, in sicer pod odložnim pogojem. Prospekt za uvrstitev obveznic z oznako
KSF1 v trgovanje na organiziranem trgu je dostopen na portalu http://seonet.ljse.si, na spletni strani
izdajatelja www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak dan od 10h do 12h.
Z obveznico KSF1 do dne 31.7.2011 na Ljubljanski borzi ni bil sklenjen še noben posel, zato njen tržni tečaj
ni znan. Prevzemnik opozarja, da nominalna vrednost obveznice ne izraža njene tržne vrednosti. Iz tega
sledi, da ni možna oz. ni realna primerjava med ceno obveznice prevzemnika in ceno delnice ciljne družbe.

10.

Podatki o ponujenih nadomestnih vrednostnih papirjih, zaradi
uvrstitve dodatnih
obveznic KS NALOŽBE d.d. z oznako KSF1 v trgovanje na organiziranem trgu

10.1. Izdajatelj obveznic
Izdajatelj obveznic je družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
(v nadaljevanju: KS NALOŽBE, d.d. ali izdajatelj).
V sodni register je vpisan osnovni kapital izdajatelja v višini 16.315.848,77 EUR.

10.2. Opis vrednostnega papirja
Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic, ki se vplačuje sukcesivno v treh fazah, znaša do
200.100.000,00 EUR, pri čemer:
so bile v okviru prve faze vpisa že vpisane, vplačane in izdane obveznice v vrednosti 100.000,00
EUR;
bo izdajatelj v okviru iste izdaje obveznic, v drugi fazi njihovega vpisa, ponudil za vpis in vplačilo še
obveznice v nominalni vrednosti do 100.000.000,00 EUR;
bo izdajatelj v okviru iste izdaje obveznic, v tretji fazi njihovega vpisa, ponudil za vpis in vplačilo še
obveznice v nominalni vrednosti do 100.000.000,00 EUR.
Vpis in vplačilo obveznic v posamezni fazi vpisa se zaključi, kot sledi:
prva faza - do 31.05.2011,
druga faza - do 31.12.2011 in

tretja faza - do 20.06.2012 oziroma do 31.12.2012 - v skladu z odločitvijo poslovodstva, ki začetek in
konec vplačilnega roka pri III. fazi vpisa določi dne 15.04.2012.
Kot nadomestni vrednostni papirji za zamenjavo za delnice ciljne družbe bodo izdane obveznice v okviru
druge faze izdaje. Obveznice druge faze izdaje imajo enake lastnosti kot že izdane obveznice in sicer:
Tip obveznice:

Dospetje
obveznice:
Način in
obdobje
izplačila:

Obrestna mera
in način
izračuna obresti:

Navadna obveznica, nominirana v EUR, ki se glasi na
prinosnika, izdana v nematerializirani obliki z vpisom v
centralni register KDD z oznako KSF1 in ISIN kodo:
SI0022103210, prosto prenosljiva.
01.06.2021
Obresti se obračunavajo od vključno 01.06.2011 in bodo
dospevale v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 01.12.
in 01.06.
Nominalna vrednost glavnice dospeva v plačilo v
enakomernih delih, po preteku triletnega moratorija na
izplačilo glavnice, t.j. prvič dne 01.12.2014.
Spremenljiva, 6m EURIBOR + 300 b.t. pribitek vendar v
nobenem primeru ne več kot 6%.
EURIBOR je kratica za Euro Interbank Offered Rate t.j.
evro medbančna ponujena mera, po kateri je banka
pripravljena posoditi sredstva v evrih v drugi banki.
EURIBOR se dnevno izračunava za medbančne depozite z
dospelostjo enega tedna do dvanajst mesecev kot
povprečje
dnevno
ponujenih
obrestnih
mer
predstavniškega odbora bank ter je zaokrožen na tri
decimalna mesta.
EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja
na prvi dan obračunskega obdobja in je nespremenljiv za
celotno obračunsko obdobje.
V primeru, da vsota 6mesečnega EURIBOR + 300 b.t.
pribitka v posameznem obdobju presega 600 b.t. se za to
obračunsko obdobje za obrestovanje obveznic uporabi
letna obrestna mera 6 %.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se
obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na prvi
dan obračunskega obdobja in konča na dan dospelosti
plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne
vključuje.
Obresti se obračunavajo na stanje dolga (preostalo
vrednost glavnice, v skladu z amortizacijskim načrtom) na
prvi dan obračunskega obdobja na linearni način tako, da
se obrestna mera pomnožil s preostalo vrednostjo
glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri
čemer se upošteva dejansko število dni v obrestovalnem
obdobju in dejansko število dni v letu.
Obresti na eno obveznico bodo zaokrožene na pet
decimalnih mest, izplačilo posameznemu imetniku za

Zavarovanje
terjatev:
Način izplačila
obveznosti iz
obveznic:

Druge pravice iz
obveznic:

njegovo celotno količino obveznic bo zaokroženo na dve
decimalni mesti.
Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za
obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim
premoženjem.
Obveznosti iz obveznice se izplačujejo v EUR.
Izdajatelj bo izplačeval obresti iz obveznic v skladu z
amortizacijskim načrtom, ki je predstavljen v točki 4.8
prospekta.
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila
glavnice in obresti, pravico do razpolaganja z obveznico
oziroma do zastavitve obveznice ter druge pravice v
skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge
vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne zagotavljajo.
Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku
izdajatelja.

Namen izdaje:

Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj
zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih papirjev pred
njihovo dospelostjo. Imetnik obveznic nima pravice
zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz
naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim
načrtom.
Financiranje
nepremičninskega
projekta,
zvišanje
investicijskega potenciala družbe.
Uporaba obveznic kot nadomestnega papirja v prevzemni
ponudbi predstavlja enega izmed možnih načinov
povečanja investicijskega potenciala družbe, kar je
skladno z namenom izdaje obveznic.

10.3. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic
Končna skupna nominalna vrednost izdaje obveznic bo enaka vsoti nominalnih zneskov vseh obveznic, ki
bodo izdane zaradi zamenjave za delnice ciljne družbe, glede katerih bodo njihovi imetniki sprejeli ponudbo
za prevzem in se določi po izračunu:
Število delnic PILR in PILH, gede katerih bo veljavno sprejeta prevzemna ponudba
X
9,00 EUR
=
Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic

10.4. Apoenska struktura obveznic
Obveznice so izdane v nominalni vrednosti 1,00 EUR vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega do največ
78.728.868 apoenov po 1,00 EUR.

10.5. Kotacija
Po pridobitvi odločbe Agencije, da je ta prevzemna ponudba uspešna, in po izdaji obveznic KSF1 imetnikom
delnic PILR in PILH, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, bo kotacija obveznic KSF1 na organiziranem trgu
Ljubljanske borze razširjena tudi na novo izdane obveznice, za kar je izdajatelj že pridobil dovoljenje
Agencije za trg vrednostnih papirjev, in sicer pod odložnim pogojem.

11. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje
prevzemno ponudbo
ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000,
ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: BPH )

12.

Oddaja izjave o sprejemu ponudbe

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda
pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« pri borznoposredniški
družbi (v nadaljevanju: registrski član), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro
katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora BPH prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o
sprejemu ponudbe do vključno 30.09.2011 do 12. ure.
Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa vrednostnih papirjev
pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: račun vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v prilogi 1 in
izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih
papirjev imetnika pri registrskem članu.
Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom
prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.,
so naslednji:
- Odpiranje računa pri registrskem članu: 15,00 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 6,51 EUR za fizične osebe oziroma 50 EUR za pravne
osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za
fizične osebe 0,54 EUR mesečno ter pravne osebe 4,17 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini
0,00222 % povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,00158% povprečne
mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno
nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 0,80 EUR
mesečno oziroma 9,60 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega
imetnika pri registrskem članu: 3,00 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d.: 20,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna
ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).
V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE borzno posredniška
hiše d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa
nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA borzno
posedniška hiša d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.
V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema
ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost
izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

13.

Dostopnost prospekta

Prospekti za odkup so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah, ki so upravičene opravljati
investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega prospekta.
Borznoposredniške družbe morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo
zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.
Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja http://www.ks-nalozbe.com, na informacijskem sistemu
SEOnet, na spletni strani BPH ( http://www.ilirika.si/) ter je na razpolago na sedežu izdajatelja.
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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 ciljne družbe: PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba
Sedež: LAŠKO, poslovni naslov: TRUBARJEVA ULICA 28, 3270 LAŠKO
V nadaljevanju: Pivovarna Laško, d.d. ali ciljna družba ali izdajatelj

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Prevzemna ponudba se nanaša na 8.747.652 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki so
izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD –
Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana in sicer 8.611.481 delnic z oznako PILR in ISIN kodo
SI0031107418 ter 136.171 delnic z oznako PILH in ISIN kodo SI0031112715. Delnice PILR so uvrščene v
trgovanje na Ljubljanski borzi. Delnice PILH so istega razreda kot delnice PILR, rezervirane za
denacionalizacijske upravičence in so v upravljanju pri imetniku D.S.U. d.o.o., Ljubljana ter se ne morejo
prenesti na drugega imetnika do izdaje pravnomočne denacionalizacijske odločbe. Navedeno število
predstavlja vse izdane delnice izdajatelja.

1.2. Podatki o prevzemniku
1.2.1. Firma in sedež prevzemnika
Firma prevzemnika: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA
V nadaljevanju: KS NALOŽBE d.d. ali prevzemnik

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje
prevzemno ponudbo
ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000,
ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: BPH )

1.3. Pogoji prevzemne ponudbe
1.3.1. Menjalno razmerje
Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja nadomestne vrednostne
papirje prevzemnika in sicer:
Izdajatelj: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9,
1000 LJUBLJANA;
Vrsta in razred nadomestnih vrednostnih papirjev: Obveznice, oznake KSF1, navadne, na prinosnika,
ISIN: SI0022103210, v apoenih po 1,00 EUR vsaka (v nadaljevanju: obveznice KSF1);
Menjalno razmerje: Za vsako posamezno delnico ciljne družbe prevzemnik ponuja 9 obveznic KSF1;
Opis pravic, povezanih z obveznicami: Obveznica KSF1 daje imetniku naslednje pravice:
-

Obresti po spremenljivi obrestni meri 6m EURIBOR + 300 b.t. pribitek vendar v vsakem
primeru ne več kot 6%. V primeru, da vsota 6m EURIBOR + 300 b.t. pribitka v posameznem
obdobju presega 600 b.t. se za to obračunsko obdobje za obrestovanje obveznic uporabi
letna obrestna mera 6%;
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-

Obresti se izplačujejo polletno, 01.06. in 01.12.;

-

Obresti se izračunajo linearno, upošteva se dejansko število dni v letu in obračunskem
obdobju, obresti se obračunavajo na dve decimalni mesti;

-

Začetek obrestovanja je 01.06.2011, rok dospetja je 01.06.2021;

-

Ročnost obveznic je 10 let;

-

Izplačilo kupona vsebuje obresti in glavnico;

-

Zapadlost prvega kupona je 01.12.2011, zapadlost zadnjega kupona je 01.06.2021;

-

Odplačilo glavnice je enakomerno, moratorij na izplačilo glavnice je 3 leta;

-

Obveznice niso dodatno zavarovane;

-

-

Obveznice niso nadrejene ali podrejene drugim obveznostim izdajatelja in v primeru
morebitnih postopkov insolventnosti ali likvidacije imetnikom prinašajo enak položaj, kot bi
ga imeli drugi nezavarovani upniki izdajatelja;
Obveznice ne prinašajo drugih pravic;

Po izdaji obveznic KSF1 imetnikom delnic PILR in PILH, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, bo kotacija
obveznic KSF1 na organiziranem trgu Ljubljanske borze razširjena tudi na novo izdane obveznice, za kar je
izdajatelj že pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, in sicer pod odložnim pogojem.

1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 04.08.2011 do vključno 30.09.2011 do 12. ure.

1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe
Prevzemnik ne določa najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne
ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno. Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek
vseh delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe.

1.3.4. Način določitve menjalnega razmerja
Pri določitvi menjalnega razmerja si je prevzemnik prizadeval, da bi ponujena cena uravnoteženo odslikavala
vse potenciale in tveganja, povezana z naložbo v delnice ciljne družbe. Prevzemnik je vrednost delnic PILR in
PILH ocenil glede na tržno ceno pred objavo prevzemne namere in s primerjavo poslovanja ciljne družbe in
njenih delov s poslovanjem družb iz podobnih branž, katerih delnice imajo znano ceno na primerno likvidnih
razvitih trgih kapitala. Pri oceni vrednosti ciljne družbe je prevzemnik upošteval tudi vsa likvidnostna,
poslovna, operativna in pravna tveganja, povezana s ciljno družbo. Prav tako je upošteval zelo visoko
zadolženost ciljne družbe. Skupina Pivovarna Laško je v letu 2010 ustvarila za 41,7 mio EUR korigiranega
denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), v letu 2009 55,7 mio EUR in v letu 2008 39,8 mio EUR. (izkazani
EBITDA je bil v letu 2010 14,6 mio EUR, v letu 2009 22,8 mio EUR in v letu 2008 55,4 mio EUR). Skupni
finančni dolg skupine je konec leta 2010 znašal 422 mio EUR. To pomeni, da finančni dolg skupine znaša
približno 8 – 10 kratnik EBITDA, kar družbo po mednarodnih kriterijih uvršča blizu praga insolventnosti ali
celo pod njega (vsi podatki so iz letnih poročil Pivovarne Laško d.d.). Finančna zadolženost prevzemnika
konec leta 2010 je znašala 10,6 mio EUR. Prevzemnik je v letih 2009 in 2010 dosegel negativen denarni tok
iz poslovanja (EBITDA), vsako leto –0,5 mio EUR, zato kazalnik primerjave zadolženosti z EBITDA pri
njegovih izkazih ni smiseln.
Pri nadomestnih vrednostnih papirjih je prevzemnik upošteval nominalno vrednost obveznic. Ker so
obveznice KSF1 na borznem trgu nelikvidne (do 31.7.2011 z njimi ni bil sklenjen še noben posel), tržni tečaj
obveznice KSF1 ne obstaja in zato ni mogoča primerjava s tržno vrednostjo delnice PILR, saj nominalna
vrednost obveznice ne odraža njene tržne vrednosti.
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1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo
Če imetnik delnic, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), še nima odprtega
trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima
položaj člana KDD, mora tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z
registrskega računa akceptanta pri KDD na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta pri
registrskem članu KDD (banka ali borzno posredniška družba).
Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke,
stroški
prenosa delnic z registrskega računa na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev akceptanta, morebitni
stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih
zaračunava posamezni registrski član.
Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom
prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.,
so naslednji:
- Odpiranje računa pri registrskem članu: 15,00 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 6,51 EUR za fizične osebe oziroma 50 EUR za pravne
osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za
fizične osebe 0,54 EUR mesečno ter pravne osebe 4,17 EUR mesečno;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini
0,00222 % povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,00158% povprečne
mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno
nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 0,80 EUR
mesečno oziroma 9,60 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega
imetnika pri registrskem članu: 3,00 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d.: 20,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna
ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).
V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE borzno posredniška
hiše d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa
nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA borzno
posedniška hiša d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

1.4. Obvezni razvezni pogoj
Ta prevzemna ponudba oziroma s sprejemom te prevzemne ponudbe že sklenjene pogodbe prenehajo
veljati in se razveljavijo v primeru:
-

-

če uprava prevzemnika do izteka roka za sprejem te prevzemne ponudbe ne sprejme
ustreznega sklepa o izdaji obveznic KSF1, v številu, ki je potrebno za zamenjavo vseh delnic
ciljne družbe, glede katerih je bila sprejeta ta prevzemna ponudba in/ali
če prevzemnik v dveh delovnih dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe ne izda
popolnega naloga za izdajo obveznic KSF1, v številu, ki je potrebno za zamenjavo vseh
delnic ciljne družbe, glede katerih je bila sprejeta ta prevzemna ponudba.

1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o sprejemu
prevzemne ponudbe v obliki obrazca »IZJ DEN«, ki jo odda v času trajanja prevzemne ponudbe registrskem
članu, ki vodi njegov račun vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice, ki so predmet izjave o
sprejemu ponudbe.
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Če imetnik delnic ciljne družbe še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri
članu KDD, mora zaradi izvedbe sprejema prevzemne ponudbe hkrati s predložitvijo izjave o sprejemu
prevzemne ponudbe odpreti ta račun pri kateremkoli registrskem članu KDD iz Priloge 1 tega prospekta in
izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih
papirjev imetnika pri članu KDD.
Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:
-

izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki
so predmet te izjave;

-

izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov
račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov BPH

-

izjavo akceptanta, da pooblašča BPH, da v centralni register vnese njegov nalog za prenos
delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa
vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem;

-

priimek in ime oziroma firmo akceptanta;

-

naslov oziroma sedež akceptanta;

-

EMŠO oziroma matično številko akceptanta;

-

davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;

-

številko transakcijskega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;

-

lastnoročni podpis akceptanta.

Imetnik delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, sprejme prevzemno ponudbo s tem, da odda pisno
izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe v skladu s 1. in 2. odstavkom te točke na sedežu oziroma v eni od
poslovalnic BPH (celoten seznam se nahaja v Prilogi 2) ali na sedežu kateregakoli registrskega člana iz
Priloge 1 tega prospekta.
Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati BPH najpozneje naslednji delovni dan po
njenem prejemu. BPH mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan
po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na
obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov BPH do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je
30.09.2011 do 12. ure.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen
akceptantov nalog. Če KDD v skladu z zakonodajo zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da
izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli
delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema
ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost
izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
1.

med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji
delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;

2.

akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:
1.

če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme
akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali

2.

če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme
akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev.

Za pogodbe, sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike
Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.
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1.5.2. Način izročitve nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom
Kot nadomestne vrednostne papirje prevzemnik ponuja obveznice KSF1, ki bodo izdane zaradi izpolnitve
prevzemnikove obveznosti na podlagi prevzemne ponudbe in tvorijo isti razred oziroma vrsto z že izdanimi
obveznicami KSF1, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev,
trg obveznic.
Prevzemnik bo v dveh delovnih dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) izdal popoln nalog za izdajo obveznic KSF1 v količini,
potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do akceptantov.
KDD mora v osmih dneh po prejemu naloga za izdajo obveznic vpisati v centralni register ustrezno količino
obveznic KSF1 in jih prenesti v dobro računov akceptantov, ki so sprejeli to prevzemno ponudbo, v skladu z
menjalnim razmerjem iz točke 3. te prevzemne ponudbe.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe
Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem
ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih
primerih:
•

če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali

•

če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da
nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi
bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi.

Šteje se, da ponudba ni bila veljavno sprejeta, če se ugotovi, da so delnice, katerih
prevzemno ponudbo, obremenjene s pravicami tretjih.

imetnik je sprejel

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil
ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica.
Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom
ponudbe, v naslednjih primerih:
•

če po krivdi prevzemnika ne more biti izpolnjena prevzemnikova plačilna obveznost v rokih iz
točke 1.5.2. tega prospekta;

•

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
Z delnicami ciljne družbe se trguje na trgu delnic v standardni kotaciji Ljubljanske borze, vendar niso
vključene v noben borzni indeks.
Prevzemnik želi prevzeti/pridobiti vse delnice ciljne družbe.
Na dan objave prevzemne ponudbe prevzemnik nima v lasti nobene delnice ciljne družbe.
V primeru, da prevzemnik v postopku prevzemne ponudbe ne bo uspel pridobiti vseh delnic, ki so predmet
prevzemne ponudbe, prevzemnik v skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
65/2009-UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011; v nadaljevanju:
ZGD-1) po sprejetju sklepa skupščine o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja, v
primeru pridobitve najmanj 90-odstotnega deleža vseh delnic, v skladu z 68. členom ZPre-1, lahko izvede
tudi postopek izključitve manjšinskih delničarjev iz ciljne družbe. Prevzemnik bo o možnosti iztisnitve malih
delničarjev podal mnenje po izteku prevzemne ponudbe, v kolikor bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.
Od objave te prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik ne bo kupoval
delnic ciljne družbe, zunaj tega prevzemnega postopka.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v
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skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse
posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.
Za ponudbo obveznic KSF1, ki so kot nadomestni vrednostni papirji predmet prevzemne ponudbe, je
izdajatelj pridobil dovoljenje za prevzemno ponudbo in objavil prospekt v skladu z ZPre-1, zato zanjo velja
izjema od obveznosti objave prospekta iz prve alinee 2. točke 50. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov. Prevzemnik je že pridobil dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za uvrstitev obveznic
KSF1 v trgovanje na organizirani trg, in sicer pod odložnim pogojem. Prospekt za uvrstitev obveznic z oznako
KSF1 v trgovanje na organiziranem trgu je dostopen na portalu http://seonet.ljse.si, na spletni strani
izdajatelja www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak dan od 10h do 12h.

1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče
Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za
reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

2.

PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA
PONUDBA

2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi
Firma: PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba
Skrajšana firma: Pivovarna Laško, d.d.
Matična številka:
5049318000
Davčna številka:
SI90355580
Sedež: LAŠKO
Poslovni naslov: TRUBARJEVA ULICA 28, 3270 LAŠKO
Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Osnovni kapital: 36.503.304,96 EUR
Osnovna dejavnost: Proizvodnja piva

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
Delnice so izdane kot kosovne delnice in so brez nominalnega zneska.
Osnovni kapital ciljne družbe znaša 36.503.304,96 EUR in je v skladu s statutom razdeljen na 8.747.652
navadnih imenskih kosovnih delnic. Delnice so izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana in sicer 8.611.481
delnic z oznako PILR in ISIN kodo SI0031107418 ter 136.171 delnic z oznako PILH in ISIN kodo
SI0031112715.
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z delnicami ciljne družbe se trguje na trgu delnic v standardni kotaciji Ljubljanske borze, vendar niso
vključene v noben borzni indeks.
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2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji
Segment trgovanja: standardna kotacija Ljubljanske borze
Obdobje trgovanja: od 1. februar 2000 dalje
Grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (od 14.07.2010 do
14.07.2011)
20
Zaključni tečaj

18

v EUR

16
14
12
10
8
14.7.11

14.6.11

14.5.11

14.4.11

14.3.11

14.2.11

14.1.11

14.12.10

14.11.10

14.10.10

14.9.10

14.8.10

14.7.10

6

Vir: www.ljse.si

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih dvanajst mesecev (od 14.07.2010 do 14.07.2011)
100.000,00
Vrednost

v EUR

80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00

14.7.11

14.6.11

14.5.11

14.4.11

14.3.11

14.2.11

14.1.11

14.12.10

14.11.10

14.10.10

14.9.10

14.8.10

14.7.10

0,00

Vir: www.ljse.si

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost ene delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2010 znašala 14,19 EUR
(vir: Letno poročilo Skupine Pivovarna Laško 2010). Ta podatek o knjigovodski vrednosti delnice na dan
31.12.2010 je bil revidiran.
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2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Družba ni izplačala dividend za poslovno leto 2008, 2009 in 2010.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi
V nadaljevanju sta prikazani bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za poslovni leti 2009 in 2010, ki sta se
zaključili dne 31.12. za ciljno družbo in za skupino Pivovarna Laško. Vsi prikazani finančni računovodski izkazi
so bili revidirani. (Vir: Konsolidirano letno poročilo Skupine Pivovarna Laško 2010).
Revidirani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Pivovarna Laško za poslovno leto 2009 in
2010 po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP)
BILANCA STANJA

8

9

IZKAZ USPEHA

10

Revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Pivovarne Laško, d.d. za poslovno leto
2009 in 2010 po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP)
BILANCA STANJA

11

12

IZKAZ USPEHA
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3.

PODATKI O PREVZEMNIKU

3.1. Osnovni podatki o prevzemniku
3.1.1. Firma in sedež prevzemnika
Firma prevzemnika: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 2225727000

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika
Osnovna dejavnost prevzemnika je investiranje finančnih sredstev v vrednostne papirje, poslovne deleže,
druge oblike finančnih naložb in nepremičnine. Glavna dejavnost prevzemnika po standardni klasifikaciji
dejavnosti je 64.200 Dejavnost holdingov.

3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital
V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 16.315.848,77 EUR. Vpisani osnovni kapital je v celoti vplačan.

3.1.4. Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov
glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
Po stanju delniške knjige KS NALOŽBE d.d. na dan 25.05.2011
Imetnik
KALANTIA LIMITED
FORTUNAT MILOŠ
BPH, d.o.o.
NUFIN d.o.o.
GRBEC ROBERT
ŠIFRER MARIJA
JAN LADISLAVA
I.M.2000 d.o.o. Koper
SAWAL d.o.o.
JEVEC MARIJA

1.755.562
13.286
8.717

Delež glasovalnih
pravic v %
44,91
0,34
0,23

8.246
7.855
7.601
4.446
4.367
3.139
2.322

0,21
0,20
0,20
0,12
0,12
0,09
0,06

Število delnic

Družba KALANTIA LIMITED s sedežem na Cipru, Limassol, naslov: Arch. Makariou III, 146, ALPHA HOUSE,
4th floor, P.C. 3021, matična številka HE 226757 je gospodarska družba, ustanovljena po pravu Republike
Ciper. V skladu z Aktom družbe sme družba opravljati večje število dejavnosti. Do 11.05.2010, ko je družba
KALANTIA LIMITED objavila prevzemno podnudbo za odkup vseh delnic, katerih izdajatelj je družba KS
Naložbe finančne naložbe d.d., z oznako KSFR, KALANTIA LIMITED ni poslovala v večjem obsegu. Družba je
bila ustanovljena 3.4.2008. Na dan 31.12.2008 in 31.12.2009 v svoji bilanci ne izkazuje nikakršnih sredstev,
izkazuje pa obveznosti za ustanovitvene stroške in administrativne storitve v višini ca. 8.000 EUR in temu
ustrezno izgubo iz poslovanja, in 1.000 EUR delniškega kapitala. Računovodski izkazi za leto 2010 še niso
izdelani. V letu 2010 družba razen prevzema delnic KSFR ni opravljala drugih poslov, prevzem pa je bil
financiran s posojilom lastnika. Po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 15.06.2010 o
uspešni prevzemni ponudbi za delnice KSFR, je osnovna dejavnost družbe KALANTIA LIMITED pridobivanje
in upravljanje delnic in deležev v kapitalu drugih družb za svoj račun. Osnovni kapital družbe KALANTIA
LIMITED znaša 1.000,00 EUR in je razdeljen na 1.000 navadnih delnic po 1,00 EUR. Imetnik 100 % vseh
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delnic je Igor Lah. KALANTIA LIMITED nima nadzornega sveta, ima enotirni sistem upravljanja in dva
direktorja, to sta Eirini Konstantinou in Efpraxia Lazarou.

Finančni podatki KALANTIA LIMITED:
Bilanca stanja

2009

Sredstva

2008
0

0

1.000

1.000

Akumulirana izguba

-7.646

-6.703

Skupaj kapital

-6.646

-5.703

Kratkoročne obveznosti

6.646

5.703

Izkaz uspeha

2009

2008

0

0

-1.000

-6.701

-43

-2

-1.043

-6.703

Delniški kapital

Prihodki
Administrativni stroški
Finančni stroški
Izguba

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika
Člani nadzornega sveta prevzemnika so Šifrer Marija, Pevec France, Ferjan Anica.

3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika
Uprava prevzemnika ima enega člana – direktorja. Direktor prevzemnika je dr. Blaž Vodopivec.

3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
3.2.1. G.I. DAKOTA Investments Ltd. Ciper

3.2.1.1.Firma, sedež in matična številka
Firma: G.I. DAKOTA Investments Ltd. Ciper
Sedež: 146 ARCH.MAKARIOS III AVE., ALPHA TOWER, 4TH FLOOR, P.C.3021 Limassol, Cyprus_
Registrska številka: HE 177291
G.I. DAKOTA Investments Ltd. Ciper je gospodarska družba ustanovljena po pravu Republike Ciper in ima
sedež na Cipru, v kraju Limassol.

3.2.1.2. Vrsta povezave s prevzemnikom
Prevzemnik je imetnik 100% delnic družbe G.I. DAKOTA Investments Ltd. Ciper.
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3.2.1.3. Osnovna dejavnost
Osnovna dejavnost prevzemnika je investiranje finančnih sredstev v vrednostne papirje, poslovne deleže,
druge oblike finančnih naložb in nepremičnine.

3.2.1.4. Člani poslovodstva in člani nadzornega sveta
Direktorja družbe sta Helen Cleanthous in Eirinoula Lamprou. Družba nima nadzornega sveta.

3.2.2. DELOD, poslovne storitve, d.o.o.
3.2.2.1.Firma, sedež in matična številka
Firma: DELOD, poslovne storitve, d.o.o.
Sedež: LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA
Matična številka:

2366606000

3.2.2.2.Vrsta povezave s prevzemnikom
Prevzemnik je imetnik 100% poslovnega deleža družbe DELOD, poslovne storitve, d.o.o.

3.2.2.3.Osnovna dejavnost
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
3.2.2.4. Člani poslovodstva in člani nadzornega sveta
Direktor družbe je dr. Blaž Vodopivec. 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

Vrsta oz. razred
vrednostnega
papirja

Število delnic pridobljenih
več kot 12 mesecev pred
objavo ponudbe

Število delnic pridobljenih
manj kot 12 mesecev
pred objavo ponudbe

Skupno
število delnic

PILR

0

0

0

PILH

0

0

0

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

Vrsta oz. razred
vrednostnega
papirja

Število delnic pridobljenih
več kot 12 mesecev pred
objavo ponudbe

Število delnic pridobljenih
manj kot 12 mesecev
pred objavo ponudbe

Skupno
število delnic

PILR

0

0

0

PILH

0

0

0

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
Prevzemnik nima drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.
Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom nimajo drugih vrednostnih papirjev
izdajatelja.
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3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku
3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto
Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na dan

31.12.2010, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)
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3.4.2. Izkaz poslovnega izida za zadnje končano poslovno leto
Revidirani nekonsolidirani izkaz poslovnega izida družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. na
dan 31.12.2010, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)
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3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno
družbo
Prevzemnik ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.
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4.

PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE

4.1. Namen prevzemne ponudbe
Namen prevzemne ponudbe je pridobitev čim večjega števila delnic ciljne družbe, po možnosti zadosten
delež, ki bo prevzemniku omogočil tudi aktivno sodelovanje pri upravljanju ciljne družbe. V tem primeru
primeru bo lahko prevzemnik tudi izvajal ali sodeloval pri izvajanju ukrepov prestrukturiranja ciljne družbe, ki
so navedeni v točki 4.3.1. Če prevzemniku ne bo uspelo pridobiti zadostnega deleža, ki bi omogočal
sodelovanje pri aktivnem upravljanju ciljne družbe, lahko prezemnik v prevzemu pridobljene delnice obdrži
kot portfeljsko naložbo in ta delež kasneje, v odvisnosti od tržnih okoliščin, poveča ali dezinvestira.

4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te
prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe
Prevzemnik bo prevzem izvedel z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev. Obveznosti iz v ta namen izdanih
vrednostnih papirjev bo izplačeval iz lastnih sredstev. Prevzemnik je finančni investicijski holding, ki ustvarja
prihodke z donosi od naložb, kot so dividende, kapitalski dobički in drugo. Deset največjih naložb
prevzemnika na dan 30.6.2011 predstavljajo naložbe v G.I. DAKOTA INVESTMENTS LTD, KSP HRASTNIK
D.D., TKI HRASTNIK D.D., ZRC D.D., IBIS D.O.O., DELOD D.O.O., ULTRAPAC D.D., BANKO CELJE D.D.,
VETERINARSKO POSTAJO POSTOJNA D.O.O. in REVIJO VINO D.O.O.. V letu 2009 je prevzemnik dosegel 0,3
mio EUR prihodkov iz deležev v drugih družbah in 0,2 mio EUR prihodkov iz obresti. V letu 2010 je
prevzemnik dosegel 0,2 mio EUR prihodkov iz obresti. V primerjavi z obsegom naložb in kapitala ima zelo
nizke fiksne stroške poslovanja, v trenutku priprave te prevzemne ponudbe pa tudi nizko stopnjo
zadolženosti. Zato ga tudi izguba, izkazana v poslovnih rezultatih za zadnji dve leti, likvidnostno ne
obremenjuje in lahko zagotovi sredstva za servisiranje obveznosti iz obveznic med drugim tudi z delno
odprodajo svojih trenutnih finančnih naložb ali s kakšno drugo obliko monetizacije teh naložb. Pri tem računa
predvsem na naložbo v G.I. DAKOTA INVESTMENTS LTD, katere okvirno vrednost ocenjuje na 27 mio EUR,
medtem ko je vrednost ostalih naložb v delnice in deleže zanemarljiva. Prevzemnik mora v skladu z načeli
finančne previdnosti izbirati take naložbe in po taki ceni, da njihova pričakovana donosnost, prilagojena za
ocenjeno tveganje, znatno presega stroške servisiranja njegovih obveznosti, kar je med drugim tudi
predpisano s sklepom nadzornega sveta o soglasju k izdaji obveznic. Omenjena načela glede izbora naložb in
določitve cene je prevzemnik v celoti upošteval tudi v pričujoči prevzemni ponudbi. Obveznice imajo tudi tri
letni moratorij na začetek odplačevanja glavnice, kar predstavlja dodatni finančni amortizer za izdajatelja, če
bo katera od naložb potrebovala daljši čas, da razvije in realizira svoj potencial. Prevzemnik tudi ocenjuje, da
s svojimi povezavami na mednarodnih finančnih trgih lahko pridobi dodatne dolgoročne finančne vire za
posamezne projekte in da v primeru, da bi v prihodnosti prišlo do začasne neusklajenosti med dospelostjo
obveznosti iz obveznic in realizacijo donosov iz naložb, ne bi imel težav z refinanciranjem obveznosti ali
dezinvestiranjem dela pridobljenih naložb.
Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe na poslovanje ciljne družbe ne bo vplivalo.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo,
ni na noben način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih
papirjev (delnic) ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik, ali druge oblike premoženja ciljne družbe.
Prevzemnik za potrebe servisiranja obveznosti iz obveznic ne bo izčrpaval ciljne družbe.

4.3. Poslovna politika po prevzemu
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje
Pivovarna Laško d.d. je v nekaj zadnjih letih zaradi financiranja menedžerskega prevzema, nepremišljenih
prevzemov in neprevidnega upravljanja s strukturo pasive zašla v situacijo, ki resno omejuje njen
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investicijski in likvidnostni potencial, zožuje nabor možnih opcij v poslovanju in krni njeno sposobnost
zagotavljanja nadaljnje konkurenčnosti na posameznih tržnih segmentih. Kriza na finančnem področju v
matični družbi se pospešeno odslikava v poslabšani poslovni kondiciji operativnih enot. Navedeni problemi so
v resnici dosegli take razsežnosti, da resno ogrožajo možnosti za nadaljnjo rast in krepitev konkurenčnosti
ključnih izdelčnih skupin na ciljnih trgih, kar bo na daljši in mogoče že celo na srednji rok skoraj zagotovo
povzročilo nadaljnjo erozijo vrednosti njenih naložb. To pa ob zatečeni ravni zadolženosti lahko na daljši,
lahko pa tudi že na srednji rok, privede do odpiranja vprašanja solventnosti skupine, tudi ob predpostavki,
da bi družba uspešno menedžerirala trenutne likvidnostne strese.
V primeru, da bo prevzemnik pridobil zadosten vpliv v organih upravljanja skupine in posledično tudi organih
upravljanja hčerinskih družb, bo s kombinacijo različnih ukrepov prestrukturiranja, upravljanja in optimizacije
aktive in pasive v najkrajšem možnem času zagotovil, da kritična likvidnostna situacija ne bo več vplivala na
nevzdržno povečevanje posameznih segmentov tveganj v skupini, še posebej tveganja izgube bonitete pri
posameznih poslovnih partnerjih in s tem povezanega tveganja percepcije plačilne nesposobnosti v vseh
relevantnih javnostih, pa tudi tveganj na kadrovskem področju, ki bi jih povzročil odliv ključnih kadrov zaradi
ocen o negotovi prihodnosti skupine. Likvidnostno situacijo in strukturo pasive je potrebno sanirati tako na
nivoju skupine kot na nivoju posameznih hčerinskih družb, ki so se zadolžile zaradi financiranja
menedžerskega prevzema.
Prevzemnik ne more vnaprej natančno opredeliti, kateri konkretni ukrepi finančnega prestrukturiranja ciljne
skupine bodo potrebni, izvedljivi in izvedeni. Nabor možnih ukrepov pa zajema organizacijo mednarodnega
finančnega konzorcija za dolgoročno prestrukturiranje finančnih obveznosti ciljne družbe in vseh družb v
njeni poslovni skupini, izdajo dolgoročnih obveznic ciljne družbe na mednarodnih finančnih trgih, odprodajo
posameznih naložb in/ali dokapitalizacijo posameznih hčerinskih družb in/ali poslovnih enot in drugo.

4.3.2. Politika zaposlovanja
Prevzemnik po izteku prevzema ne namerava spreminjati obstoječe politike zaposlovanja. Prevzemna
ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav tako ni
predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem prevzemu. V
primeru, da se bodo spremenili bodisi makroekonomski pogoji ali sam položaj ciljne družbe na trgu,
prevzemnik ne izključuje možnosti spremembe politike zaposlovanja.

4.3.3. Spremembe statuta
Prevzemnik po izteku prevzema ne namerava spreminjati statuta ciljne družbe.

4.3.4. Delitev dobička
Prevzemnik še ni zavzel stališča do bodoče politike dividend.

4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu
Prevzemnik ne namerava spreminjati obstoječe politike trgovanja z vrednostnimi papirji na organiziranem
trgu, vendar prevzemnik v primeru morebitne spremembe predpisov ali makroekonomskih pogojev na trgu
ali drugih okoliščin ne izključuje spremembe stališča do tega vprašanja.

4.5. Druge posledice prevzema
Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel lahko prevzem
tudi druge posledice.
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5. PODATKI O PONUJENIH NADOMESTNIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH, ZARADI UVRSTITVE
DODATNIH OBVEZNIC KS NALOŽBE d.d. Z OZNAKO KSF1 V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM
TRGU

5.1. DEJAVNIKI TVEGANJA
5.1.1. Tveganja, povezana z izdajateljem
Otežene okoliščine na finančnih trgih lahko negativno vplivajo na poslovanje družb v skupini. Lahko znižajo
načrtovani donos naložb in/ali povečajo volatilnost vrednosti naložb v posameznem obdobju. Skupina večine
svojih naložb ne prevrednotuje dnevno na tržno vrednost in tudi ne objavlja dnevne neto vrednosti sredstev,
kljub temu pa se morajo vlagatelji zavedati, da nihanja borznih cen delnic vplivajo tudi na vrednotenje
netržnih naložb v delnice in s tem na iztržljivo vrednost naložb skupine.
Okoliščine na finančnih trgih in na splošno v ekonomskem okolju, ki pretežno vplivajo na poslovanje skupine,
so vrednotenje oz. gibanje cen na delniških trgih, gibanje referenčnih obrestnih mer, spremembe cen
surovin, spremembe splošne percepcije tveganja oz nagnjenosti k tveganju na finančnih trgih, konjukturni
cikel, spremembe zakonodaje, vključno z davčno zakonodajo, kot tudi posledice višje sile v državnih ali
mednarodnih razmerah (naravne nesreče, vojne, višja sila).
Trenutno za skupino ni značilna visoka uporaba finančnega vzvodja (zadolženosti). Zato tveganje
spremembe obrestnih mer in s tem povezano tveganje nelikvidnosti trenutno ni visoko. Vendar poslovna
politika družbe ne izključuje uporabe večjega finančnega vzvodja, če bo ocenila, da poslovne priložnosti take
odločitve opravičujejo. V tem primeru se likvidnostno tveganje lahko poveča, zlasti v povezavi z
nelikvidnostjo/netržnostjo postavk na aktivni strani bilance. Družba ne teži k usklajevanju sredstev in
obveznosti po ročnosti, likvidnosti in valutni sestavi, saj ocenjuje, da primerna uporaba neusklajenosti lahko
poveča donos naložb. Potrebno pa je poudariti, da taka politika povečuje tudi tveganje poslovanja.
Operativna tveganja družbe se nanašajo predvsem na kakovost naložbenih odločitev in izvršitev poslov.
Tveganja izvršitve ocenjujemo kot nizka, saj družba opravlja posle z nizko frekvenco in pri vsakem poslu
preveri boniteto nasprotne stranke in/ali s klavzulami v pogodbi in/ali dodatnimi instrumenti zavarovanja
zmanjšuje tveganje neizpolnitve s strani partnerja na minimum. Tveganje slabih naložbenih odločitev je
tveganje izbora napačne naložbe in neprimernih okoliščin in časa pridobitve le-te, previsoka dosežena cena
pri pridobitvi naložbe, slabo upravljanje naložbe, slabo poslovanje družbe, ki je predmet naložbe, neprimerno
izbran čas in okoliščine odsvojitve naložbe in s tem povezana prenizka dosežena cena. Kvalitetne naložbene
odločitve lahko še tako slabe tržne razmere izkoristijo za ustvarjanje nadpovprečnega donosa za investitorje,
medtem ko nekvalitetne odločitve lahko povzročijo izgubo tudi ob ugodnih razmerah na trgu. Tveganje
neprimernih naložbenih odločitev je sorazmerno večje, kadar gre za redke, večje in med seboj neodvisne
odločitve za naložbe v nelikvidne delnice.
Glede na naravo dejavnosti skupine so njeni prihodki, rezultat poslovanja in denarni tok zelo volatilni. Družbe
v skupini ne opravljajo predvidljive ponovljive vsakdanje dejavnosti s stabilnim denarnim tokom, zato njene
delnice niso primerna naložba za naložbenike z nizko preferenco tveganja.

5.1.2. Tveganja povezana z delnicami
Uvrstitev delnice na organiziran trg vrednostnih papirjev za imetnika zmanjšuje tveganje likvidnosti, saj lahko
delnico na organiziranem trgu kadarkoli ponudi v prodajo, z minimalnim tveganjem neizpolnitve obveznosti
kupca.
Tveganja z delnicami so deloma povezana s poslovanjem družbe, saj v primeru poslabšanja poslovanja to
lahko vpliva na znižanje cene delnice. Poleg tega na ceno delnic praviloma najbolj vpliva splošni trend
gibanja cen delnic na trgu. Tudi manjša splošna likvidnost trga lahko povzroči zmanjšanje povpraševanja po
delnicah družbe in s tem znižanje tržne cene delnice.
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5.1.3. Dejavniki tveganja skupine:
•

tržno tveganje: podjetje je izpostavljeno tveganju spreminjanja vrednosti finančnih instrumentov
kot posledica spreminjanja tržnih cen. Tržno tveganje se lahko pojavi pri finančnih sredstvih,
namenjenih prodaji ter finančnih sredstvih, vrednotenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.

- vrednostnice, vrednotene po pošteni tržni
vrednosti
- vrednostnice,
vrednosti

vrednotene

po

nabavni

Skupaj

2010

2009

25.572.705

26.553.205

1.694.302

1.722.029

27.267.007

28.275.234

Analiza občutljivosti pri instrumentih, ki kotirajo na delujočem trgu:
Sprememba tečajev vrednostnih papirjev za 1% bi povečala (zmanjšala) presežek iz prevrednotenja
za spodaj navedene vrednosti. Analiza predpostavlja, da vse spremenljivke ostanejo nespremenjene.
Analiza je pripravljena na enak način za leto 2009.

•

povečanje tečajev za 1 %

zmanjšanje tečajev za
1%

31.12.2010

255.727

-255.727

31.12.2009

265.532

-265.532

obrestno tveganje: podjetje ni pomembno izpostavljeno tveganju spreminjanja vrednosti finančnih
instrumentov kot posledica spreminjanja tržne obrestne mere. Obrestnemu tveganju so izpostavljene
obveznosti za prejeta posojila, za katera ni določena fiksna obrestna mera. Skupina ima za finančne
obveznosti dogovorjene fiksne obrestne mere. Tudi kratkoročna posojila so dana po fiksnih obrestnih
merah.
Finančni instrumenti po fiksni obrestni meri

- finančna sredstva
- finančne obveznosti

2010

2009

9.454.944

7.180.698

10.561.453

10.200.000

Finančnih instrumentov po variabilni obrestni meri v skupini ni, zato analize občutljivosti denarnega
toka pri instrumentih z variabilno obrestno mero ne navajamo.
•

likvidnostno tveganje: podjetje je izpostavljeno likvidnostnemu tveganju v primeru različnih
dospelosti terjatev in obveznosti. Vse finančne obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2011. Podjetje
zmanjšuje to tveganje z zadostno količino razpoložljivih likvidnih sredstev.

•

tveganje prenehanja poslovanja podjetja: tveganju prenehanja poslovanja podjetje zmanjšuje
z izborom naložb z ugodnim razmerjem med ocenjenim tveganjem in pričakovanim donosom.

•

valutno tveganje: skupina skoraj celotno poslovanje opravlja v evrih, zato je valutna
izpostavljenost zanemarljiva.
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5.2. Tveganja, povezana z obveznicami
5.2.1. Likvidnost obveznic
Obveznice bodo uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi. Kljub temu ni
zagotovila, da se bo razvilo aktivno trgovanje z obveznicami oziroma, da bo trgovanje z obveznicami trajalo
do končne dospelosti obveznic. V primeru, da ne bo aktivnega trgovanja z obveznicami, lahko to negativno
vpliva na likvidnost obveznic.
5.2.2. Tveganja neplačila
Obveznice izdajatelja niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z
vsem svojim premoženjem. V primeru stečaja ali likvidacije izdajatelja bi bilo poplačilo terjatev imetnikov
obveznic izenačeno s poplačilom terjatev ostalih nezavarovanih in nepodrejenih upnikov izdajatelja.
5.2.3. Tveganje spremembe prodajne cene na organiziranem trgu
Gibanje prodajne cene obveznic na organiziranem trgu je odvisno od ponudbe in povpraševanja po
obveznicah, gibanja obrestnih mer na trgu ter morebitnih sprememb bonitete izdajatelja. Presežno
povpraševanje po obveznicah, znižanje splošnega nivoja obrestnih mer ali izboljšanje bonitete izdajatelja bi
lahko vodilo do zvišanja prodajne cene obveznic, presežna ponudba, zvišanje splošnega nivoja obrestnih mer
ali poslabšanje bonitete izdajatelja pa do znižanja prodajne cene obveznic.

5.3. KLJUČNE INFORMACIJE
5.3.1. Interes fizičnih in pravnih oseb, vpletenih v izdajo
•
•

Izdajatelju pri prevzemni ponudbi izdaji obveznic svetujeta:
POTEZA PODJETNIŠKE FINANCE, poslovno, davčno, pravno, finančno svetovanje in posredništvo,
d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana (»Poteza Podjetniške finance«) in
ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana (»ALTA Invest, d.d.«).

Poteza Podjetniške finance d.o.o. in ALTA Invest, d.d. sta lahko bili udeleženi v drugih transakcijah z
izdajateljem ter z njegovimi povezanimi osebami in za te osebe izvajali različne storitve investicijskega
bančništva, finančnega svetovanja in ostale storitve, za kar sta prejeli običajne provizije. Poteza Podjetniške
Finance ter ALTA Invest, d.d. in njune povezane osebe nameravajo tudi v prihodnje izvajajo takšne storitve
za izdajatelja in njegove povezane osebe.
5.3.2. Utemeljitve glede izdaje in uporaba prihodka
Glavni namen izdaje obveznic je financiranje pridobitve delnic izdajatelja Pivovarna Laško d.d. oziroma
zamenjava za delnice izdajatelja Pivovarna Laško d.d. v postopku prevzemne ponudbe.

5.4. INFORMACIJE V ZVEZI Z OBVEZNICAMI, KI BODO IZDANE AKCEPTANTOM KOT
NADOMESTNI VREDNOSTNI PAPIR
5.4.1. Opis vrednostnega papirja
Tip obveznice:
Izdajatelj je do sedaj že izdal izdal 100.000 prosto prenosljivih obveznic na prinosnika v nematerializirani
obliki, normiranih v EUR, z variabilno obrestno mero, ki je navzgor limitirana. ISIN koda obveznice je
SI0022103210 . Vse obveznice tvorijo isti razred.

Velikost izdaje obveznic:
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Končna skupna nominalna vrednost izdaje obveznic bo enaka vsoti nominalnih zneskov vseh obveznic, ki
bodo izdane zaradi zamenjave za delnice ciljne družbe, glede katerih bodo njihovi imetniki sprejeli ponudbo
za prevzem in se določi po izračunu:
Število delnic PILR in PILH, gede katerih bo veljavno sprejeta prevzemna ponudba
X
9,00 EUR
=
Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic
Do sedaj so bile že izdane obveznice v skupni nominalni vrednosti 100.000,00 EUR. Obveznice so izdane v
nominalni vrednosti 1,00 EUR vsaka.
Celotna izdaja obveznic bo tako obsegala do največ 78.728.868 apoenov po 1,00 EUR.
Skupna nominalna vrednost izdaje obveznic, ki se vplačuje sukcesivno v treh fazah, znaša do
200.100.000,00 EUR, pri čemer:
so bile v okviru prve faze vpisa že vpisane, vplačane in izdane obveznice v vrednosti 100.000,00
EUR;
bo izdajatelj v okviru iste izdaje obveznic, v drugi fazi njihovega vpisa, ponudil za vpis in vplačilo še
obveznice v nominalni vrednosti do 100.000.000,00 EUR;
bo izdajatelj v okviru iste izdaje obveznic, v tretji fazi njihovega vpisa, ponudil za vpis in vplačilo še
obveznice v nominalni vrednosti do 100.000.000,00 EUR.
Vpis in vplačilo obveznic v posamezni fazi vpisa se zaključi, kot sledi:
prva faza - do 31.05.2011,
druga faza - do 31.12.2011 in
tretja faza - do 20.06.2012 oziroma do 31.12.2012 - v skladu z odločitvijo poslovodstva, ki začetek in
konec vplačilnega roka pri III. fazi vpisa določi dne 15.04.2012.
Kot nadomestni vrednostni papirji za zamenjavo za delnice ciljne družbe bodo izdane obveznice v okviru
druge faze izdaje.

5.4.2. Zakonodaja, na podlagi katere so bili vrednostni papirji ustvarjeni
Za obligacijsko pravna vprašanja v zvezi z obveznicami velja slovenska zakonodaja. Za reševanje
morebitnih sporov v zvezi z obveznicami je pristojno sodišče v Ljubljani.
5.4.3. Oblika vrednostnih papirjev
Obveznice se bodo glasile na prinosnika, izdane bodo v nematerializirani obliki ter vpisane v centralni
register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD.
5.4.4. Razvrščanje obveznic
Obveznice ne vsebujejo klavzul, ki bi vplivale na razvrščanje ali podrejanje kakršnimkoli drugim
trenutnim ali prihodnjim obveznostim izdajatelja.

5.4.5. Opis pravic, povezanih z obveznicami
Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem
svojim premoženjem.
Obveznice dajejo upravičencem terjatev do plačila glavnice in obresti, pravico razpolaganja z
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obveznico oziroma zastavitve obveznice ter druge pravice v skladu z veljavnimi predpisi o
vrednostnih papirjih.
Drugih pravic, vključno z možnostjo zamenjave za druge vrste vrednostnih papirjev, obveznice ne
zagotavljajo. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.
Obveznice vsebujejo klavzulo, s katero si izdajatelj zagotavlja pravico do odpoklica vrednostnih
papirjev pred njihovo dospelostjo. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od izdajatelja
predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.
5.4.6. Kuponska obrestna mera in obrestne obveznosti
Obrestna mera je variabilna in znaša 6m EURIBOR + 300 b.t. pribitek, vendar v nobenem primeru ne
več kot 6%.
EURIBOR je kratica za Euro Interbank Offered Rate t.j. evro medbančna ponujena mera, po kateri je
BPH pripravljena posoditi sredstva v evrih v drugi banki. EURIBOR se dnevno izračunava za
medbančne depozite z dospelostjo enega tedna do dvanajst mesecev kot povprečje dnevno
ponujenih obrestnih mer predstavniškega odbora bank ter je zaokrožen na tri decimalna mesta.
EURIBOR se za potrebe obrestovanja obveznic ugotavlja na dan novega obračunskega obdobja in je
nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Prvič se šestmesečni EURIBOR določi dne 01.06.2011
in velja za obdobje od 01.06.2011 do vključno 30.11.2011.
V primeru, da vsota 6mesečnega EURIBOR + 300 b.t. pribitka v posameznem obdobju presega 600
b.t., se za to obračunsko obdobje za obrestovanje obveznic uporabi letna obrestna mera 6 %.
Obresti se obračunavajo na stanje dolga (preostalo vrednost glavnice, v skladu z amortizacijskim
načrtom) na prvi dan obračunskega obdobja na linearni način tako, da se obrestna mera pomnožil s
preostalo vrednostjo glavnice obveznice na prvi dan obračunskega obdobja, pri čemer se upošteva
dejansko število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu.
Obresti na eno obveznico bodo zaokrožene na pet decimalnih mest, izplačilo posameznemu imetniku
za njegovo celotno količino obveznic bo zaokroženo na dve decimalni mesti.
Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se
začne na prvi dan obračunskega obdobja (01.06.2011, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in
konča na dan dospelosti plačila obresti in dan dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:

Pri čemer je:
obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti, zaokrožene na dve decimalni mesti,
letna kuponska obrestna mera
dejansko število dni v obdobju, za katerega se računajo obresti, od vključno prvega dne
takega obdobja do zadnjega dne takega obdobja (vendar zadnjega dne obdobja ne vključuje)
G
neodplačani preostanek dolga na posamezno obveznico na začetku obdobja
365
število dni v letu

O
OM
di
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5.4.7. Način in obdobje izplačila obveznosti
Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic v skladu z amortizacijskim načrtom.
Prvi obrestni kupon se izplača 01.12.2011 za obrestno obdobje od 01.06.2011 do 01.12.2011, nato
pa obresti dospevajo v plačilo polletno za nazaj, vsakega 1. junija in 1. decembra v letu.
Nominalna vrednost glavnice dospeva v plačilo v enakomernih delih, po preteku triletnega moratorija
na izplačilo glavnice, t.j. prvič dne 01.12.2014.
Informativni amortizacijski načrt obveznice z nominalno vrednostjo 1,00 EUR:

številka
kupona
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

datum
dospelosti
1.6.2011
1.12.2011
01.06.2012
01.12.2012
01.06.2013
01.12.2013
01.06.2014
01.12.2014
01.06.2015
01.12.2015
01.06.2016
01.12.2016
01.06.2017
01.12.2017
01.06.2018
01.12.2018
01.06.2019
01.12.2019
01.06.2020
01.12.2020
01.06.2021

stanje
dolga
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,92857
0,85714
0,78571
0,71429
0,64286
0,57143
0,50000
0,42857
0,35714
0,28571
0,21429
0,14286
0,07143
0,00000

izplačilo
obresti
0,02365
0,02365
0,02352
0,02365
0,02352
0,02365
0,02352
0,02196
0,02027
0,01858
0,01680
0,01520
0,01344
0,01182
0,01008
0,00845
0,00676
0,00507
0,00336
0,00168

vračila
glavnice
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143
0,07143

skupaj
izplačila
0,02365
0,02365
0,02352
0,02365
0,02352
0,02365
0,09495
0,09339
0,09170
0,09001
0,08823
0,08663
0,08487
0,08325
0,08151
0,07987
0,07819
0,07650
0,07479
0,07311

Amortizacijski načrt je pripravljen ob predpostavki, da variabilna obrestna mera EURIBOR, ki velja na
dan 24.05.2011 (1,714% + 300 bps), ostane nespremenjena za celotno obdobje do dospetja
obveznice.
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru
vrednostnih papirjev pri KDD na račune evidentiranih imetnikov obveznic oziroma njihovih
pooblaščencev na presečni dan. Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti se
šteje oseba, v katere korist so vknjižene obveznice v centralnem registru pri KDD tri delovne dni pred
dnevom dospelosti posamezne obveznosti oziroma kakor to določajo Pravila Ljubljanske borze.
Če imetnik obveznice na dan dospelosti terjatev iz naslova obveznic ne dobi sredstev na svoj račun,
mora o tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem računu oziroma druge
ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun imetnika obveznice. Sredstva iz naslova
dospelih obveznosti iz obveznic se v primeru nepopolnih podatkov o imetniku, ki izdajatelju ne
omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na način, določen v skladu s
tem prospektom ali na drug način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od dne dospelosti
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posamezne obveznosti iz obveznice naprej ne obrestujejo.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji in v državi rezidentstva
imetnika obveznice, se plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega
plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz
obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na katerega je v Republiki
Sloveniji in v državi rezidentstva imetnika obveznice mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v
običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan. Za namen
tega odstavka je država rezidentstva imetnika obveznice država, v kateri ima sedež institucija za
plačilni promet (ali njena podružnica), pri kateri je odprt račun, na katerega izdajatelj ali njegov
plačilni agent nakazuje denarna sredstva za poplačilo obveznosti iz obveznic, ki so last imetnika
obveznice.
Pravica imetnikov obveznic zahtevati izpolnitev obveznosti plačila glavnice zastara v petih letih od
dospetja obveznice, pravica zahtevati izplačilo obresti pa v treh letih od dospelosti posameznega
kupona.
5.4.8. Donos obveznice
Donosnost do dospetja obveznice je t.i. notranja stopnja donosa, ki jo je mogoče izračunati z
uporabo preglednic ali finančnega kalkulatorja. Ta predstavlja donosnost obveznice na letni ravni in
se izračuna na podlagi sledeče formule:

v zadnjem členu formule je treba črtati +100 v števcu
Pri čemer je:
PC
Prodajna cena obveznice
On
Izplačilo obresti in glavnice v obdobju n
I
Donosnost do dospetja obveznice na letni ravni (če se pomnoži s 100 je izražena v
odstotkih)
5.4.9. Zastopanje imetnikov obveznic
V razmerju do izdajatelja nobena organizacija ne bo zastopala imetnikov obveznic izdajatelja.
5.4.10. Način izdaje obveznic
Kot nadomestne vrednostne papirje prevzemnik ponuja obveznice KSF1, ki bodo izdane zaradi
izpolnitve prevzemnikove obveznosti na podlagi prevzemne ponudbe in tvorijo isti razred oziroma
vrsto z že izdanimi obveznicami KSF1, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske
borze vrednostnih papirjev, trg obveznic.
Prevzemnik bo v dveh delovnih dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe KDD – Centralni
klirinško depotni družbi Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) izdal popoln nalog za izdajo obveznic KSF1 v
količini, potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do akceptantov.
KDD mora v osmih dneh po prejemu naloga za izdajo obveznic vpisati v centralni register ustrezno
količino obveznic KSF1 in jih prenesti v dobro računov akceptantov, ki so sprejeli to prevzemno
ponudbo, v skladu z menjalnim razmerjem iz točke 3. te prevzemne ponudbe.
5.4.11. Prenos obveznic
Obveznice so prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi ter pravili poslovanja KDD.
5.4.12. Informacije o davkih
V nadaljevanju vsebovan povzetek informacij o davkih je splošnega značaja in opisuje pomembnejši
vidik obdavčitve izplačila obresti po kuponih obveznice in obdavčitev odsvojitve obveznic. Te
informacije nimajo namena in naj se ne uporabljajo kot pravni ali davčni nasvet posameznemu
pridobitelju oz. odsvojitelju obveznic.
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Informacije so pripravljene na podlagi slovenskih davčnih predpisov, ki so veljavni v času priprave
tega dokumenta. Izdajatelj opozarja, da se zakonodaja lahko spremeni, lahko tudi retroaktivno.
Povzetek ni namenjen celovitemu opisu vseh davčnih implikacij, ki so lahko pomembne za imetnike
obveznic in ne vsebuje povzetka tujih davčnih predpisov. Imetnikom obveznic se zato svetuje, da se
posvetujejo s svojim davčnim svetovalcem z namenom določitve davčnih implikacij, v konkretnem
primeru glede na slovensko ali tuje davčne pravo in glede na možne spremembe tega prava.
5.4.12.1. Obdavčitev izplačila obresti po kuponih
Rezidenti RS
Ob izplačilu obresti rezidentom RS, ki so pravne osebe, se ne odtegne davčni odtegljaj, če pravna
oseba sporoči izdajatelju svojo davčno številko. Prav tako se ne odtegne davčni odtegljaj pri plačilih
Republiki Sloveniji, samoupravni lokalni skupnosti v Republiki Sloveniji (RS) ali Banki Slovenije (BS).
Obresti, ki jih prejme rezident RS, ki je pravna oseba, so vključene v davčno osnovo za davek od
dohodkov pravnih oseb takrat, ko so kot prihodek pripoznane v skladu s SRS oz. MSRP. Stopnja
davka od dohodkov pravnih oseb je od leta 2010 dalje določena v višini 20%. Investicijski skladi, ki
so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v
davčnem obdobju po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja razdelijo
najmanj 90% poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja. Pokojninski skladi, ki so ustanovljeni
po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo davek po stopnji 0% od davčne
osnove. Zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, plačujejo od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta davek po stopnji 0%,
če sestavijo ločen davčni obračun samo za ta pokojninski načrt. Družbe tveganega kapitala, ki so
ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, plačujejo davek od dejavnosti
izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala v skladu z zakonom, ki ureja družbe tveganega
kapitala po stopnji 0% od davčne osnove, če sestavijo ločeni obračun samo za ta del dejavnosti.
Ob izplačilu obresti fizičnim osebam, rezidentom RS, se odtegne davek po stopnji 20%. Ta davek je
za fizično osebo dokončen. Fizična oseba je dolžna izdajatelju obveznic posredovati svoje podatke,
vključno z njegovo/njeno osebno davčno številko. Izplačilo obresti se lahko izvrši le, če izplačevalec
dohodka razpolaga z davčno številko prejemnika obresti. Davčni odtegljaj se odtegne ob izplačilu
obresti po kuponu.
Nerezidenti RS
Obresti po kuponu, izplačane nerezidentu RS, ki je pravna oseba ali družba oziroma združenje
pravnih oseb, vključno z družbo civilnega prava, po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni
zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino, so predmet davčnega odtegljaja po stopnji 15%, razen če
prejemnik obresti izpolnjuje pogoje za uveljavljanje znižane davčne stopnje po sporazumih o
izogibanju dvojnemu obdavčevanju ali na podlagi obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne
družbe iz različnih držav članic EU.
V kolikor so izpolnjeni pogoji za obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe
premoženjskih pravic med povezanimi osebami iz različnih držav članic (Direktiva Sveta 2003/49/ES z
dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčenja plačil obresti in licenčnin med povezanimi
družbami iz različnih držav članic), je plačilo obresti oproščeno plačilo davčnega odtegljaja.
Obresti po kuponih, izplačane nerezidentu RS, rezidentu države članice EU, ki je fizična oseba, niso
predmet davčnega odtegljaja v RS v sladu z Direktivo Sveta EU 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o
obdavčitvi dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti. Plačilni zastopnik poroča o izplačanih
obrestih, prejemnik obresti pa je zavezan k plačilu davka od obresti glede na njegovo/njeno domačo
davčno zakonodajo.
Obresti po kuponih, izplačane nerezidentu RS, ki je fizična oseba, so predmet davčnega odtegljaja po
stopnji 20%, razen če prejemnik obresti izpolnjuje pogoje za uveljavljanje znižane davčne stopnje po
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sporazumih o izogibanju dvojnemu obdavčevanju in davčnih predpisih.
Odgovornost za davke odtegnjene na viru
Ob izplačilu obresti odtegne davčni odtegljaj plačilni zastopnik. Plačani davek se šteje za dokončni
davek. Izdajatelj obveznice je odgovoren za ravnanje plačilnega zastopnika kot da bi obveznost
izpolnjeval sam. Obresti so obdavčene po stopnji 20%.
Plačilni zastopnik je v skladu z Direktivo Sveta 2003/48/ES ob izplačilu obresti v neposredno korist
upravičenim lastnikom (fizičnim osebam rezidentom EU) odgovoren za poročanje o izplačanih
obrestih pristojnemu organu.
5.4.12.2. Obdavčitev kapitalskih dobičkov ali izgub
Rezidenti RS
Za rezidente RS, pravne osebe, ki realizirajo dobiček ali izgubo ob prodaji obveznic, le-ta predstavlja
prihodke ali odhodke v skladu s SRS ali MSRP in se vključuje v davčno osnovo za davek od dohodkov
pravnih oseb, ki se obračunava po stopnji 20%. Investicijski skladi, ki so ustanovljeni po zakonu, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju po stopnji 0%
od davčne osnove, če do 30. novembra tega obdobja razdelijo najmanj 90% poslovnega dobička
prejšnjega davčnega obdobja. Pokojninski skladi, ki so ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, plačujejo davek po stopnji 0% od davčne osnove. Zavarovalnice, ki lahko
izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
plačujejo od dejavnosti izvajanja pokojninskega načrta davek po stopnji 0%, če sestavijo ločen
davčni obračun samo za ta pokojninski načrt. Družbe tveganega kapitala, ki so ustanovljene v skladu
z zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, plačujejo davek od dejavnosti izvajanja dopustnih
naložb tveganega kapitala v skladu z zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala po stopnji 0% od
davčne osnove, če sestavijo ločeni obračun samo za ta del dejavnosti.
Od dobička iz kapitala, ki ga doseže rezident RS, fizična oseba, ob prodaji obveznice, se ne plača
dohodnina. Prav tako izguba, ki jo zavezanec realizira pri odsvojitvi obveznic, ne zmanjšuje davčne
osnove od dobička iz kapitala.
Nerezidenti RS
Kapitalski dobički, ki jih doseže nerezident RS, pravna oseba ali družba oziroma združenje pravnih
oseb, vključno z družbo civilnega prava, po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec
po zakonu, ki ureja dohodnino, se štejejo za dohodke z virom v RS, vendar niso predmet obdavčitve
v RS. Kapitalski dobički, ki jih dosežejo nerezidenti, fizične osebe, niso predmet obdavčitve v RS.
5.4.12.3. Davek na dodano vrednost
Promet z obveznicami in izplačilo obresti je oproščeno plačila DDV.
5.4.12.4. Davek na dediščine in darila
Pridobitev obveznic na podlagi dedovanja ali darila je lahko predmet obdavčitve z davkom na
dediščine in darila. Do višine 5.000 EUR vrednosti podedovanega ali podarjenega premičnega
premoženja, ki ga zavezanec prejme v roku 12 mesecev, ta pridobitev ni obdavčena. Presežek
vrednosti je obdavčen po stopnji od 0% do 39%, odvisno od razmerja do zapustnika oz. darovalca in
vrednosti prejetega premoženja. Davek se odmeri na podlagi napovedi davčnega zavezanca, ki jo je
potrebno vložiti v roku 15 dni od prejema zapuščine oz. darila.
Odgovornost za davke
Davek se odmeri na podlagi napovedi prejemnika premoženja in plača po odmerni odločbi.
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5.5. DODATNI PODATKI
5.5.1. Ocena kreditne sposobnosti izdajatelja
Izdajatelj nima dodeljene ocene kreditne sposobnosti.
5.5.2. Izbrane finančne informacije
Tabela 1: Pomembni kazalniki poslovanja družbe KS NALOŽBE d.d. za leto 2010

Vir: Revidirani računovodski izkazi izdajatelja za leto 2010
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5.6. ZAKONITI REVIZORJI
5.6.1. Firma in naslov izdajateljevih revizorjev
Revizor izdajatelja za poslovno leto 2009 bila revizijska družba BDO EOS Revizija, d.o.o., Ljubljana, in
za leto 2010 revizijska družba ECUM REVIZIJA d.o.o, LJUBLJANA, ki sta vpisani v register revizijskih
družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

5.7. PODATKI O IZDAJATELJU
5.7.1. Poslovna preteklost in razvoj izdajatelja
Družba KS NALOŽBE d.d. je nastala z delitvijo prenosne družbe KS2 Naložbe, upravljanje naložb, d.d.
in kasnejšimi pripojitvami treh družb. Družba je v smislu 2. člena Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID) pravna naslednica pooblaščene investicijske družbe KS
Sklad 2 d.d. in kot taka javna delniška družba. Z njenimi delnicami se trguje na prostem trgu
Ljubljanske borze pod oznako KSFR. Posluje kot finančni holding, ki vlaga predvsem v delnice družb,
ki ne kotirajo na organiziranih trgih. Ob nastanku v letu 2006 so večino njenih naložb predstavljale
delnice in deleži, ki izvirajo še iz procesa privatizacije. To pomeni, da je šlo za težje prodajljive
naložbe. Trenutno je glavna naložba družbe naložba v hčerinsko družbo G.I. DAKOTA INVESTMENTS
LTD, ki prav tako posluje kot finančni holding.

5.7.2. Pravno in poslovno ime izdajatelja
Firma:
Skrajšana firma:

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
KS NALOŽBE d.d.

5.7.3. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije
Registracija:
Davčna številka :

Družba je vpisana v Sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani z
matično številko 2225727000
SI74816926

5.7.4. Datum vpisa v register in trajanje
Datum vpisa v sodni register:
Trajanje izdajatelja:

12.09.2006
nedoločen čas

5.7.5. Sedež in pravna oblika izdajatelja
Sedež:
Telefonska številka:
Pravna oblika poslovanja:
Država vpisa v register:
Zakonodaja po kateri posluje:

Ljubljana
00386 1 30 70 800
Delniška družba
Slovenija
Izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo

5.7.6. Najnovejši dogodki izdajatelja
Izdajatelj meni, da poleg dejstev, navedenih v prospektu, revidiranem letnem poročilu in nerevidiranem
poročilu za prvo četrtletje 2011, ni drugih pomembnejših dejstev o njegovem poslovanju, dejavnosti in
finančnem položaju, ki bi v bistvenem obsegu vplivali na oceno izdajateljeve plačilne sposobnosti.
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5.8. Naložbe izdajatelja
Skupino KS NALOŽBE na dan 31.12.2010 poleg družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. sestavljajo še
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED in DELOD d.o.o., ki je mikro družba. KS NALOŽBE d.d. je 100%
lastnik družbe G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED in 100% lastnik DELOD d.o.o.
Družba DELOD d.o.o. ni zajeta v konsolidaciji, ker ne predstavlja pomembnega dela aktive v skladu s 56.
členom Zakona o gospodarskih družbah. Družba je namenjena nadaljnji prodaji.

5.8.1. Opis glavnih naložb od datuma zadnjih objavljenih računovodskih izkazov
V družbi od datuma zadnjih objavljenih računovodskih podatkov ni prišlo do pomembnejših naložb.
5.8.2. Informacije o izdajateljevih glavnih prihodnjih naložbah
Družba deluje kot finančni investitor in se o naložbah odloča glede na priložnosti na trgu.
Poleg te prevzemne ponudbe družba načrtuje izvedbo večjega nepremičninskega projekta, v zvezi s
katerim je poslovodstvo sprejelo tudi sklep o izdaji obveznic za namen njegovega financiranja.
5.8.3. Informacije o predvidenih virih financiranja
Razen obveznic, ki so predmet nadomestne ponudbe in predhodno že izdanih 2.100.000 EUR
obveznic istega razreda, družba trenutno ne predvideva drugih pomembnejših zunanjih virov
financiranja.

5.9. POSLOVNI PREGLED
5.9.1. Osnovne dejavnosti
Najpomembnejša in najobsežnejša dejavnost skupine KS NALOŽBE je nakup in prodaja vrednostnih papirjev,
deležev, drugih finančnih instrumentov in nepremičnin.
Družba opravlja naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2002) uvrščajo v naslednje
kategorije:
65.210 Finančni zakup (leasing)
65.220 Drugo kreditiranje
65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.120 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov
74.400 Oglaševanje
74.851 Prevajanje
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853 Druga splošna tajniška opravila
74.854 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

5.9.2. Opis izdajateljevih osnovnih dejavnosti
Izdajateljeva osnovna dejavnost je investiranje v deleže in delnice gospodarskih družb, izvrševanje iz njih
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izvirajočih korporacijskih pravic in ustvarjanje donosa z dezinvestiranjem teh naložb.
Izdajatelj ima lastniške deleže v neposredno ali posredno v večjem številu gospodarskih družb v Sloveniji in
tudi tujini. Sprejeta poslovna politika ne omejuje naložb geografsko ali panožno.
Družba teži k povečevanju oziroma pridobitvi kontrolnega ali večinskega paketa delnic in ustreznih
upravljavskih upravičenj v družbah, v katerih namerava ostati kot dolgoročni investitor.
Glede deležev v družbah, v katerih ima manjšinsko udeležbo in tudi portfeljsko glede na donose niso
zanimivi, družba teži k prodaji. To so zlasti deleži, kateri so bili pridobljene v času, ko so pravni predniki
izdajatelja delovali kot pooblaščene investicijske družbe.
Družba trenutno med svojimi naložbami nima nobene, ki bi jo aktivno upravljala kot dolgoročno
naložbo. Družba ne more vnaprej specifično razkriti, v katerih družbah namerava povečati svoj delež,
ker bi takšno razkritje lahko škodovalo njenim poslovnim interesom. Strateška naložba družbe je
naložba v G.I. Dakota investments, ki pa svoje naložbe upravlja samostojno.
Ključne družbe, ki sestavljajo skupino KS NALOŽBE d.d., so:
Naziv matične družbe: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež družbe: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2225727
Davčna številka: 74816926
Številka vložka v sodnem registru: 1/45014/00
Kraj registracije: Ljubljana
Šifra osnovne dejavnosti: 64.200 Dejavnost holdingov.
TRR: 0600 0096 8840 470 / BPH Celje d.d.
Osnovni kapital družbe: 16.315.848,77 EUR
Direktor družbe: Blaž Vodopivec
Člani nadzornega sveta: Marija Šifrer - predsednik
Anica Ferjan - član
France Pevec – član od 20.7.2010
Število zaposlenih na dan 31.12.2010: 10

Naziv odvisne družbe: G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED
Sedež družbe: Arch. Makarios III, Alpha Tower, 146, P.C. 3021, Limassol, Cyprus
Kraj registracije: Ciper
Šifra osnovne dejavnosti: nakup in prodaja vrednostnih papirjev
Osnovni kapital družbe: 31.334,04 EUR
Direktor družbe:

N Phanis
M Karavella

Število zaposlenih na dan 31.12.2010: 0
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Naziv odvisne družbe: DELOD d.o.o.
Sedež družbe: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2366606
Davčna številka: 98657208
Številka vložka v sodnem registru: 1/49084/00
Kraj registracije: Ljubljana
Šifra osnovne dejavnosti: 70.220-drugo podjetniško in poslovno svetovanje
TRR: 0600 0098 3783 320 BPH Celje
Osnovni kapital družbe: 7.500,00 EUR
Direktor družbe: Blaž Vodopivec
Število zaposlenih na dan 31.12.2010: 0

5.9.3. Glavni trgi
Družba izvaja naložbe pretežno na Slovenskem trgu. Hčerinska družba GI Dakota Ltd. izvaja naložbe tako na
slovenskem trgu kot na mednarodnih trgih.
Trg nepremičninskega projekta je Republika Slovenija. Naložbe v večinske deleže v družbah bo družba
izvajala doma in v tujini.

5.10. ORGANIZACIJSKA SESTAVA

-

Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet. Upravljanje družbe temelji na
zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu ter internih aktih. Uprava je enočlanska,
nadzorni svet sestavljajo predsednik in dva člana. Dejavnost družbe je organizirana po funkcijah:
investicijskih analiz in upravljanja investicij,
računovodstva, kontrolinga in zaledne službe ter
zakladništva, upravljanja likvidnosti in plačilnega prometa.

-

V družbi je bilo na dan 31.12.2010 deset zaposlenih.
Izobrazbena struktura zaposlenih:
9. stopnja/ 1 delavec,
7. stopnja/ 6 delavcev,
5. stopnja/ 3 delavci.
Hčerinska družba G.I. Dakota Ltd. svoje naložbe upravlja samostojno.

5.11. INFORMACIJA O TRENDIH
Družba je v zdanjih dveh letih poslovala z izgubo. Izguba je posledica dogajanj na finančnih trgih in dejstva,
da večino naložb predstavljajo netržne naložbe, kjer se spremembe v vrednotenju naložb zaradi
računovodskih načel kažejo z določenim zamikom. Družba je neposredno in posredno investicijsko
izpostavljena predvsem sektorjema nepremičnin in energetike, geografsko pa trgu Slovenije in nekaterin
drugim trgom centralne, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Zato ocenjujemo, da lahko preteče še nekaj časa,
da bo prišlo do preobrata v trnutnih trendih poslovanja. Ena glavnih naloga družbe v teh razmerah je
zagotavljanje ustrezne likvidnostne situacije v sami družbi in povezanih družbah. V okviru danih okoliščin na
finančnih trgih bo družba nadaljevala s konsolidacijo portfelja in odprodajo nestrateških naložb.

5.12. NAPOVEDI ALI OCENE DOBIČKA
Ta prospekt ne vključuje napovedi ali ocene dobička.
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5.13. UPRAVNI IN NADZORNI ORGANI
5.13.1. Člani upravnih, vodstvenih in nadzornih teles
Izdajatelj je organiziran kot delniška družba. Organizacijo in upravljanje družbe ureja statut družbe. Organi
upravljanja družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.
5.13.2. Uprava
Družbo vodi uprava, njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet. Upravljanje družbe temelji na zakonskih
določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu ter internih aktih. Uprava družbe ima skladno s statutom
družbe enega člana, direktorja, ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandat direktorja traja pet let in je
lahko ponovno imenovan.
Funkcijo direktorja družbe opravlja Blaž Vodopivec, ki je bil za dobo petih let ponovno imenovan z dnem
10.04.2007.
Pregled ostalih funkcij direktorja KS NALOŽBE, d.d. v drugih družbah na dan 30.06.2011:
- član nadzornega sveta družbe FOTONA d.d.
- poslovodja družbe DELOD d.o.o.
- predsednik nadzornega sveta družbe STEKLARNA HRASTNIK d.d.
- predsednik nadzornega sveta družbe LIKO VRHNIKA d.d.

5.13.3. Nadzorni svet
Družba ima tričlanski nadzorni svet. Nadzorni svet sestavljajo predsednik in dva člana.
Vse člane nadzornega sveta izvoli skupščina delničarjev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za obdobje
šestih let in so lahko ponovno izvoljeni.
Člani nadzornega sveta družbe na dan 30.06.2011 so:
osebno ime:
datum izvolitve ali imenovanja:

ŠIFRER MARIJA
14.11.2006

osebno ime:
datum izvolitve ali imenovanja:

PEVEC FRANCE
20.07.2010

osebno ime:
datum izvolitve ali imenovanja:

FERJAN ANICA
14.11.2006

5.13.4. Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta
Na dan 31.05.2011 so bili lastniški deleži uprave in članov nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja naslednji:
Direktor družbe Vodopivec Blaž ima v lasti 202 delnici (0,0%), predsednica nadzornega sveta Šifrer Marija pa
7.601 delnico (0,2%) izdajatelja KS NALOŽBE d.d.

5.14. Navzkrižje interesov upravnih, vodstvenih in nadzornih organov
Izdajatelj v zadnjem letu z direktorjem in člani nadzornega sveta, ali z osebami, povezanimi z direktorjem in
člani nadzornega sveta, ni sklenil poslov, ki presegajo okvir rednega poslovanja izdajatelja. V skladu s tem
izdajatelj izjavlja, da med direktorjem in člani nadzornega sveta ni potencialnih nasprotij interesov med
opravljanjem funkcij direktorja in člani nadzornega sveta ter njihovimi ostalimi funkcijami in osebnimi
koristmi.
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5.15. OBIČAJNI POSTOPKI REVIZORSKEGA ODBORA
Družba nima revizorskega odbora.
Izdajatelj ravna skladno z določbami statuta in Zakona o gospodarskih družbah, ki velja za delniške družbe v
Sloveniji.

5.16. VEČJI DELNIČARJI
Glej točko 3.1.4. tega Prospekta.
Družba nima lastnih delnic.
Izdajatelj ni seznanjen z nobenimi dogovori, ki bi lahko imeli za posledico spremembo lastniške strukture ali
nadzora nad družbo.

5.17. FINANČNE INFORMACIJE O AKTIVI IN PASIVI IZDAJATELJA, NJEGOVEMU POLOŽAJU TER
POSLOVNIH IZIDIH
5.17.1. Pretekle finančne informacije
Družba pripravlja računovodske izkaze v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi. Sestavljeni
so iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter pojasnil
k računovodskim izkazom.
Družba pripravlja tudi konsolidirane računovodske izkaze, ki vključujejo računovodske izkaze matične
družbe ter računovodske izkaze odvisnih družb. Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni v
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP) kot jih je sprejel Odbor za
mednarodne računovodske standarde (IASB) in pojasnili Odbora za pojasnjevanje mednarodnega
računovodskega poročanja (IFRIC), kot jih je sprejela Evropska unija.
Računovodski izkazi družbe ter konsolidirani računovodski izkazi so bili predmet revizije, ki jo je
opravila revizijska družba ECUM REVIZIJA d.o.o.
Pomembnejše računovodske usmeritve, uporabljene pri izdelavi nekonsolidiranih in konsolidiranih
računovodskih izkazov in podrobnejša Pojasnila k posameznim postavkam v računovodskih izkazih,
so navedena v Letnih poročilih izdajatelja, ki so dostopna na spletni strani http://www.ksnalozbe.com/.
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5.17.2. Računovodski izkazi
5.17.2.1. Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi KS NALOŽBE d.d. na dan 31.03.2011
Tabela 2: Nerevidirana in nekonsolidirana bilanca stanja KS NALOŽBE d.d. na dan 31.03.2011 in
31.12.2010
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Tabela 3: Nerevidiran in nekonsolidiran izkaz uspeha KS NALOŽBE d.d. na dan 31.03.2011 in
31.12.2010
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5.17.2.2. Letni revidirani (konsolidirani in nekonsolidirani) računovodski izkazi KS NALOŽBE d.d.
Tabela 4: Revidirana nekonsolidirana bilanca stanja KS NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2009 in
31.12.2010
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Tabela 5: Revidiran nekonsolidiran izkaz poslovnega izida KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2009 in
2010
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Tabela 6: Revidiran nekonsolidiran izkaz denarnih tokov KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2009 in
2010
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Tabela 7: Revidirana konsolidirana bilanca stanja KS NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2009 in 31.12.2010
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Tabela 8: Revidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2009 in
2010
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Tabela 9: Revidiran konsolidiran izkaz denarnih tokov KS NALOŽBE d.d. za leti 2009 in 2010
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5.17.3. Revidiranje preteklih letnih finančnih informacij
Originalna revizorjeva mnenja o računovodskih izkazih izdajatelja (konsolidiranih in nekonsolidiranih) za leti
2009 in 2010 se nahajajo v prilogah, ki vsebujejo letno poročilo za leto 2009 in 2010. Kvartalne finančne
informacije niso revidirane.
5.17.4. Pravni in arbitražni postopki
Družba vodi postopek izterjave za vračilo posojila v znesku 5.804.452,94 EUR proti dolžniku PROJEKT C2C
d.o.o. Posojilo je zavarovano s hipoteko. Ker dolžnik doslej ni vlagal ugovorov v posameznih fazah
hipotekarne izvršbe in ker po naši oceni vrednost nepremičnine presega višino terjatve s pripadki,
pričakujemo, da bo omenjeno posojilo v polni meri poplačano.
V obdobju zadnjih 12 mesecev ni bilo pravnih in arbitražnih postopkov, v katerih bi izdajatelj bil udeležen kot
tožena ali tožeča stranka in ki bi imeli bistveni vpliv na finančno stanje družbe.
5.17.5. Znatna sprememba izdajateljevega finančnega položaja ali njegovega položaja na trgu
Po 31.12.2010 ni prišlo do znatne spremembe izdajateljevega finančnega položaja ali njegovega položaja na
trgu.

5.18. DODATNE INFORMACIJE
5.18.1. Delniški kapital
5.18.1.1. Izdane delnice
Osnovni kapital izdajatelja znaša 16.315.848,77 EUR in je razdeljen na 3.909.878 navadnih imenskih
kosovnih delnic, ki imetniku dajejo enake pravice in predstavljajo en razred delnic.
Delnice družbe so izdane v nematerializirani obliki in so vpisane v centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri Klirinško-depotni družbi.
Delnice so v celoti vplačane. Delnice kotirajo na trgu Ljubljanske borze.
5.18.2. Ustanovna pogodba in statut
5.18.2.1. Register in številka registrskega vpisa
Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod matično številko 2225727000
od dne 12.09.2006.
Namen izdajatelja je opravljanje dejavnosti, opredeljenih v statutu družbe.
KS NALOŽBE d.d. ima dvotirni sistem upravljanja.
Organi družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava. Pravice delničarjev se izvršujejo na
skupščini delničarjev. Nadzorni svet zlasti nadzoruje vodenje poslov družbe. Uprava vodi in organizira
delovni proces ter poslovanje družbe.
5.18.3. Druge informacije
Pri sprejemanju odločitve o vpisu in vplačilu obveznic KSF1 naj se potencialni vlagatelji zanašajo na
lasten pregled KS NALOŽBE d.d. in vsebine tega prospekta.
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Informacije v tem prospektu niso naložbena priporočila, niti pravni, davčni ali drugačni strokovni
nasveti. Za takšne nasvete se mora vsak vlagatelj obrniti na svojega odvetnika, davčnega svetovalca,
oziroma drugega strokovnjaka.

5.19. POMEMBNE POGODBE
Izdajatelj nima sklenjenih nobenih pomembnih pogodb izven rednega teka poslovanja.

5.20. INFORMACIJE TRETJE STRANI, MNENJE STROKOVNJAKOV TER IZJAVE O INTERESU
V dokument ni vključeno nobeno mnenje ali poročilo, ki se pripisuje tretji osebi kot strokovnjaku.
Prav tako ni v prospektu nobenih informacij, katerih izvor bi bila tretja oseba.

5.21. DOKUMENTI NA VPOGLED

•

Na spletni strani http://www.ks-nalozbe.com/ so na voljo tudi naslednji dokumenti:
Mesečna, polletna in letna poročila (konsolidirano in nekonsolidirano) od leta 2007 dalje
Na spletni strani http://www.ajpes.si/ je na voljo tudi statut izdajatelja.

Navedeni dokumenti so na vpogled tudi na sedežu družbe Dunajska 9, Ljubljana vsak delavnik med
9. in 13. uro.
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8.

PRILOGE

Priloga 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD

1. Argonos, BPH, d. o. o., Puharjeva 2, 1000 Ljubljana
2. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
3. Certius BPH, d. o. o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
4. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
5. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
6. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
7. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
8. PFCI, d. o. o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper
9. Abanka Vipa, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
10. Banka Koper, d. d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
11. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
12. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
13. Factor banka, d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
14. Gorenjska banka, d. d., Bleiweisova 1, 4000 Kranj
15. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
16. KD Banka, d. d., Neubergerjeva 30, 1000 Ljubljana
17. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
18. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
19. Probanka, d. d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor
20. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
21. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
22. UniCredit Banka Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana
Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?doc=533, maj 2011
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Priloga 2: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne
ponudbe

1. ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
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Priloga 3 : Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe)
Šifra prevzema: 119, Šifra ponudbe: 156, Šifra podponudbe: 156

Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo)
Priimek in ime oziroma firma: _______________________________________________________________
Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: ________________________________________________
Naslov oz. sedež: ________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: ________________________________________________________________
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _________________________________________________
Transakcijski račun št.: ____________________________________________________________________
Odprt pri banki: __________________________________________________________________________

Izjava o sprejemu ponudbe
Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., sedež:
LJUBLJANA, poslovni naslov: DUNAJSKA CESTA 9, 1000 LJUBLJANA, dano na podlagi dovoljenja
Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-9/2011-11, z dne 3.8.2011, katere predmet so navadne imenske kosovne
delnice ciljne družbe PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba, sedež: LAŠKO, poslovni naslov: TRUBARJEVA ULICA 28, 3270
LAŠKO, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.
Celotna cena se izplača v nadomestnih vrednostnih papirjih in sicer v obveznicah izdajatelja KS NALOŽBE
finančne naložbe d.d., sedež: LJUBLJANA, oznake KSF1, v apoenih po 1,00 EUR vsaka, po menjalnem
razmerju 9 obveznic KSF1 za eno delnico PILR oziroma PILH;
Ponudbo sprejemam
za __________________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako PILR in
za __________________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako PILH
izdajatelja Pivovarna Laško, delniška družba, Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško
Nalog za sprejem ponudbe
Akceptant pooblaščam:

1. Registrskega člana KDD _________________________________________________ (firma in sedež borzno
posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe
pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana, fax: 01 234
33 58.

2. Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so
predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _________ (koda člana) in v dobro mojega
računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o
sprejemu ponudbe.

3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o
sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: __________________

Podpis akceptanta: ______________________
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