Srg 2020/26444
matična številka 2225727000
SKLEP
o vpisu spremembe pri subjektu
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi vpisa spremembe dne 19.08.2020
sklenilo:
Pri subjektu vpisa KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., matična številka 2225727000 se v sodni register
vpiše sprememba ali dopolnitev teh podatkov:

* Podatek, označeni z * se nadomestijo z vpisom novega podatka.
# Stanje imetnika deleža pred spremembo. Podatek se prikaže tudi, če se imetnik ni spremenil.
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SKUPŠČINSKI SKLEPI:
datum skupščine: 16.07.2020
vsebina sklepa: Osnovni kapital družbe znaša 3.909.878 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti
vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 3.909.878 kosovnih delnic. Uprava družbe je pooblaščena, da v
roku petih let po vpisu spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 16. 07. 2020, v sodni
register, s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni
kapital družbe poveča z izdajo 1.954.000 novih kosovnih delnic istega razreda za vložke, za skupaj
največ 1.954.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital. Uprava družbe lahko s soglasjem
nadzornega sveta družbe prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi. Delnice se
ob soglasju nadzornega sveta družbe lahko izdajo tudi za stvarne vložke.«
4.3 Osnovni kapital družbe, ki po znižanju osnovnega kapitala, v skladu s sklepom sprejetim na skupščini
družbe dne 16. 07. 2020, znaša 3.909.878 EUR in je razdeljen na 3.909.878 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za največ 4.000.000,00
EUR na skupaj največ 7.909.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih
delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.
Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 4.000.000,00 EUR se izvede z izdajo največ 4.000.000
novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela
družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 7.909.878 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša
največ 4.000,000,00 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski
znesek vsake vpisane nove delnice.
Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice
istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po
vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov.
Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora
predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku
ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge
informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede, po vpisu znižanja osnovnega kapitala družbe na 3.909.878
EUR, v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki
bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno
število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave
prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in
vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po
pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15
dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga. Podrobnosti glede povečanja osnovnega
kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v
prospektu za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev
(ATVP).
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno
prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja
osnovnega kapitala.

Pravni pouk: Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v osmih dneh od vročitve. Pritožbo je treba vložiti pri
tem sodišču.
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Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
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