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PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP
DELNIC DRUŽBE GORENJSKA BANKA d.d., Kranj

Ljubljana, januar 2019

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 ORZPre75, 105/11 - odl. US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju »ZPre1«) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun
prevzemnika

PREVZEMNO PONUDBO
ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE GORENJSKA BANKA d.d., KRANJ
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2019-10 z dne 06.02.2019;
(v nadaljevanju »prevzemna ponudba«)

1. PREVZEMNIK
Firma prevzemnika:
Kratka firma prevzemnika:
Sedež:
Poslovni naslov:
V nadaljevanju:

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA
AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
AIK Banka a.d.
Beograd – Novi Beograd, Srbija
Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija
»AIK Banka« ali »prevzemnik«

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE
Firma ciljne družbe:
Kratka firma ciljne družbe:
Sedež:
Poslovni naslov:
V nadaljevanju:

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
GB d.d., Kranj
Kranj
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
»Gorenjska Banka d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

Vrednostni papirji:
Prevzemna ponudba se nanaša na 387.938 delnic ciljne družbe z oznako GBKR in ISIN kodo
SI0021109630 (v nadaljevanju »delnice GBKR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne
delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih
papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 301.327 delnic GBKR,
katerih imetnik je v času objave te prevzemne ponudbe že prevzemnik.
Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 86.611 delnic GBKR, katerih imetnik ni prevzemnik.

3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo
ponuja 298,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GBKR. Prevzemnik za delnice
ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne kupnine v denarju.

4. VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.02.2019 do vključno 13.03.2019, razen če se
veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

5. PRAG USPEŠNOSTI
Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi ga moral
pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ
Za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi je skladno s 60. členom Zakona o bančništvu (Ur. l.
RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) potrebno pridobiti dovoljenje za
pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Banka Slovenije je prevzemniku dne 29.10.2018 z
odločbo št. ECB-SSM-2018-SI-2 QLF-2018-0072 izdala dovoljenje za pridobitev deleža v ciljni družbi, ki
presega 50% delež v ciljni družbi.
Druga dovoljenja in soglasja za prenos delnic ciljne družbe oziroma za pridobitev delnic ciljne družbe
poleg dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 niso potrebna, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi
nadomestni vrednostni papirji, zato ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega
oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

7. IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD - Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v
nadaljevanju »CDD«) v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o
izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost, pri čemer CDD
to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v centralni
register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za
prevzem.
Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po
tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni
znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Če prevzemna ponudba ni uspešna:
•
•

pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za
razvezane;
omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi
vrednostnimi papirji ciljne družbe in izdanimi nadomestnimi vrednostnimi papirji prenehajo.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je CDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o
neuspešnosti prevzemne ponudbe:
•
•

vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih računov iz prvega odstavka 40. člena
tega zakona;
prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne
papirje ciljne družbe ali deponirane nadomestne vrednostne papirje.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne
ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se

je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni
prag.

9. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
Trgovanje z delnicami ciljne družbe
Z delnicami GBKR, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami GBKR pa se trguje na večstranskem sistemu
trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.
Prevzemna namera
Prevzemnik je dne 26.01.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti
prevzemnika. Na dan objave prevzemne namere ima prevzemnik v lasti 131.217 delnic ciljne družbe,
kar predstavlja 33,82 % vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Druge pomembne informacije
Prevzemnik je dne 24.01.2019 dosegel prevzemni prag, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za
obvezno. Prevzemnik je prevzemni prag presegel na podlagi več pridobitev delnic ciljne družbe z oznako
GBKR na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER, ki jih je opravil od
08.05.2018 do 18.01.2019 v skupnem številu 1.427 delnic z oznako GBKR in na podlagi sklenitve več
pogodb o nakupu delnic z oznako GBKR, ki jih je prevzemnik sklenil od 11.05.2018 do 28.01.2019 za
skupno 43.469 delnic z oznako GBKR.
Prevzemnik je dne 11.05.2018 sklenil pogodbo o nakupu 10.112 delnic z oznako GBKR s prodajalcem
Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj. Kupnina po tej pogodbi je znašala 298,00 EUR na
posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil
dne 11.05.2018. Dne 17.05.2018 je prevzemnik sklenil tudi pogodbo o nakupu 26.399 delnic z oznako
GBKR s prodajalcem Družbo za upravljanje terjatev bank d.d.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 298,00
EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se
je izvršil dne 17.05.2018. Dne 22.05.2018 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 316 delnic z oznako
GBKR s prodajalcem Dušanom Šešokom. Kupnina po tej pogodbi je znašala 290,00 EUR na posamezno
delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne
23.05.2018. Prevzemnik je dne 22.05.2018 sklenil pogodbo o nakupu 1.472 delnic z oznako GBKR s
prodajalcem ISKRA, d.d.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 290,00 EUR na posamezno delnico z oznako
GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 23.05.2018. Dne
05.10.2018 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 241 delnic z oznako GBKR s prodajalcem Komunala
Tržič d.o.o.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 250,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR,
prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 08.10.2018. Dne 24.01.2019 je
prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 1.929 delnic z oznako GBKR s prodajalcem GEA d.d.. Kupnina po
tej pogodbi je znašala 298,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi
na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 24.01.2019. Dne 28.01.2019 je prevzemnik sklenil pogodbo
o nakupu 3.000 delnic z oznako GBKR s prodajalcem Banka Intesa Sanpaolo d.d.. Kupnina po tej pogodbi
je znašala 298,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun
prevzemnika, pa se je izvršil dne 28.01.2019.
Poleg tega je prevzemnik dne 22.06.2018 sklenil Pogodbo o prodaji delnic z družbo SAVA, družba za
upravljanje in financiranje, d.d. (v nadaljevanju: Sava d.d.) in družbo ABANKA d.d. ter Pogodbo o izvedbi

storitev delivery-versus-payment z družbo Sava d.d., ABANKA d.d. ter CDD, na podlagi katerih se je
zavezal kupiti 111.773 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR od
družbe Sava d.d. ter 34.287 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR
od družbe ABANKA d.d.. Dne 16.07.2018 je prevzemnik sklenil Pogodbo o prodaji delnic z družbo
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. ter Pogodbo o izvedbi storitev delivery-versus-payment z družbo
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. ter CDD, na podlagi katerih se je zavezal kupiti 15.719 delnic ciljne
družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR. Prevzemnik je dne 19.07.2018 sklenil
Pogodbo o prodaji delnic z družbo Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati d.o.o. (v nadaljevanju:
Domel d.o.o.) ter Pogodbo o izvedbi storitev delivery-versus-payment z družbo Domel d.o.o. ter CDD,
na podlagi katerih se je zavezal kupiti 5.331 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na
delnico GBKR. Vse delnice so se, skladno s pogodbami o prodaji delnic ter pogodbami o izvedbi storitev
delivery-versus-payment, ki jih je prevzemnik sklenil z družbami Sava d.d., A BANKA d.d.,
ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Domel d.o.o. ter CDD, prenesle na prevzemnika, ko se je CDD
predložilo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za
delnice ciljne družbe z oznako GBKR.
Glede na navedeno je prevzemnik na dan izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo delnice ciljne družbe
z oznako GBKR imetnik 134.217 delnic z oznako GBKR, imetnik 167.110 delnic z oznako GBKR pa je
prevzemnik postal, po izdaji dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za
prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako GBKR in pred objavo prevzemne ponudbe,
ko se je CDD predložilo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno
ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako GBKR. Na dan objave prevzemne ponudbe je prevzemnik
tako imetnik 301.327 delnic ciljne družbe z oznako GBKR.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem
prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere
se nanaša prevzemna ponudba.
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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali
zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih
papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo
ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.
Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo 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.

10. BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA OZIROMA BANKA, KI V IMENU IN ZA RAČUN
PREVZEMNIKOV DAJE PREVZEMNO PONUDBO
V imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5831652000, ID za DDV: SI 95168222
(v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).

11. ODDAJA IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno

izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v
času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3.
člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so
vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«).
Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno
ponudbo, je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno
posredniške hiše d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3
prevzemnega prospekta.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe,
morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na
svoj račun stranke pri tem članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu
CDD, ki vodi njegov račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša
d.d. se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do
pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne
prevzemne ponudbe, to je do 13.03.2019.
Niti pooblaščeni član ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne
motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po
telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih pooblaščeni član ILIRIKA borzno
posredniška hiša d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz.
posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.
Če 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 CDD na dan
sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno
oddano. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta,
podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so
pojasnjeni v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.

12. DOSTOPNOST PROSPEKTA
Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah in
bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so
navedene v Prilogi 2 prospekta.
Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun
vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.
Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., http://www.ilirika.si.
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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:
Kratka firma ciljne družbe:
Sedež:
Poslovni naslov:
V nadaljevanju:

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
GB d.d., Kranj
Kranj
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
»Gorenjska Banka d.d.« ali »izdajatelj« ali »ciljna družba«

1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Prevzemna ponudba se nanaša na 387.938 delnic ciljne družbe z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630 (v
nadaljevanju »delnice GBKR«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico,
izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna
klirinško depotna družba, zmanjšano za 301.327 delnic GBKR, katerih imetnik je v času objave te prevzemne
ponudbe že prevzemnik.
Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 86.611 delnic GBKR, katerih imetnik ni prevzemnik.
1.2.

Podatki o prevzemnikih

1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov
Firma prevzemnika:
Kratka firma prevzemnika:
Sedež:
Poslovni naslov:
V nadaljevanju:

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO
DRUŠTVO, BEOGRAD
AIK Banka a.d.
Beograd – Novi Beograd, Srbija
Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija
»AIK Banka« ali »prevzemnik«

1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnikov daje prevzemno
ponudbo
ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana, matična številka:
5831652000, ID za DDV: SI 95168222 (v nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).
1.3.

Pogoji prevzemne ponudbe

1.3.1. Cena
Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja
298,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako GBKR.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.
1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe
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Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 14.02.2019 do vključno 13.03.2019, razen če se veljavnost
ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.
1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe
Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na
podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.
1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene
Ponujena cena prevzemnika za vsako delnico ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne ponudbe, znaša 298,00
EUR za delnico.
Prevzemnik je določil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe in sicer na podlagi javno objavljenih
finančnih izkazov ciljne družbe..
V skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1, je prevzemnik pridobil pisno poročilo pooblaščenega
revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi. Pooblaščenega revizorja PRIMIA, revizijska družba d.o.o. je
na predlog prevzemnika imenovalo sodišče s sklepom opr. št. Ng 5/2018-3 z dne 29.11.2018. Poročilo o reviziji
primernosti prevzemne cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic ciljne družbe prilagamo v prilogi 1 tega
prospekta.
1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo
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« (Priloga 4 prospekta) v
ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
borznoposredniški družbi ali banki, ki je član CDD - Centralne klirinško depotne družbe delniška družba (v
nadaljevanju »CDD«), morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju »račun nematerializiranih vrednostnih papirjev«) pri kateremkoli članu CDD iz seznama v Prilogi
2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na
račun nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika pri članu CDD.
Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih
vrednostnih papirjev ali vzpostavitvijo poslovnega razmerja, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega
računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s
sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni člani
CDD.
Stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA
d.d., so naslednji:
• Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri CDD na račun vrednostnih papirjev
istega imetnika pri registrskem članu: 20,00 EUR;
• Zapiranje računa imetnika: 1,07 EUR;
• Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA d.d.: do
vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR;
nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA d.d. imetniku zaračuna ne glede na to,
ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno);
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•

Stroški povezani s trgovalnim računom zavisijo glede na vrsto paketa, katerega fizična oseba ob
vzpostavitvi poslovnega razmerje izbere. Fizične osebe lahko izbirajo med osnovnim paketom ter
trgovalnim paketom. Pravnim osebam je namenjen poslovni paket. Podrobnosti so opredeljene v
vsakokratno veljavnem ceniku družbe (povezava do cenika družbe https://www.ilirika.si/sl-si/oiliriki#element-39).

Če bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katerih bi se
spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke
in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim
cenikom.
1.4.

Obvezni razvezni pogoj

Za pridobitev kvalificiranega deleža v ciljni družbi je skladno s 60. členom Zakona o bančništvu (Ur. l. RS, št.
25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) potrebno pridobiti dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža v ciljni družbi. Banka Slovenije je prevzemniku dne 29.10.2018 z odločbo št. ECB-SSM2018-SI-2 QLF-2018-0072 izdala dovoljenje za pridobitev deleža v ciljni družbi, ki presega 50% delež v ciljni
družbi.
Druga dovoljenja in soglasja za prenos delnic ciljne družbe oziroma za pridobitev ciljne družbe poleg dovoljenja
iz 32. člena ZPre-1 niso potrebna, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni
papirji, zato ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20.
člena ZPre-1.
1.5.

Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno
izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 4 prevzemnega prospekta, ki jo pod pogoji in v času
trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre1, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice
ciljne družbe, ki so predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam
bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 2
prevzemnega prospekta. Mesta pooblaščenega člana ILIRIKE borzno posredniške hiše d.d., na katerih je
mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena v Prilogi 3 prevzemnega prospekta.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa stranke
pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, morajo predhodno
odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem
članu CDD. Akceptant mora izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun
stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano.
Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
se štejejo popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega
člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do
13.03.2019.
Če 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 CDD na dan sprejema ponudbe, se
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izjava o sprejemu ponudbe glede obremenjenih delnic ne šteje za pravilno oddano. Veljavnost izjave o
sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta,
podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa so pojasnjeni
v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta.
Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:
• oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
• nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem
besedilu »akceptantov nalog«);
• številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v
ceni;
• priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
• naslov oziroma sedež akceptanta;
• EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
• davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
• lastnoročni podpis akceptanta.
Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register
posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro
akceptantovega računa za prevzem. Član CDD mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d.
najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen
akceptantov nalog. Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja
CDD ne pride do prenosa vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem, 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 CDD 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. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na
računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem računu pri
CDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
• na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe se v centralnem registru opravi prenos
vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem,
• če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in pravili poslovanja CDD ne
pride do prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v dobro
akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana,
• z vrednostnimi papirji, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več
razpolagati,
• pogodba o prodaji vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka
roka za njen sprejem, in sicer glede tistih vrednostnih papirjev, ki so v tem trenutku vpisani v dobro
akceptantovega računa za prevzem.
Ne ILIRIKA d.d. ne prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem
omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop
do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., zaradi česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJDEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti
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za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala zaradi tega ali v povezavi s tem.
V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora akceptant sam poskrbeti
za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih na delnicah
ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic ciljne družbe, za
katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, s prehodnega računa imetnika pri CDD ali sodnega
depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, kateremu želi akceptant predložiti izjavo o sprejemu
ponudbe, ipd.
1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za
plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom
Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg
vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost,
pri čemer CDD to prevzemnikovo obveznost izpolni v dobro akceptantovega denarnega računa, ki je bil v
centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za
prevzem.
Prevzemnik mora v treh dneh od izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu
ter ga v enakem roku posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Agencija za trg vrednostnih papirjev
izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe, najpozneje v treh delovnih dneh, pri čemer
prične omenjeni rok teči od dneva, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev prejme obvestilo prevzemnika.
Prevzemnik je, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej
prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben račun CDD deponiral denarni znesek, in
sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.
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 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 ponudbo v veljavi.
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. Z dnem objave preklica prevzemne
ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane.
Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:
• če po krivdi prevzemnika, CDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov 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

Trgovanje z delnicami ciljne družbe
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Z delnicami GBKR, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami GBKR pa se trguje na večstranskem sistemu trgovanja
Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.
Prevzemna namera
Prevzemnik je dne 26.01.2019 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.
Na dan objave prevzemne namere ima prevzemnik v lasti 131.217 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 33,82
% vseh izdanih delnic ciljne družbe.
Druge pomembne informacije
Prevzemnik je dne 24.01.2019 dosegel prevzemni prag, zaradi česar se ta prevzemna ponudba šteje za
obvezno. Prevzemnik je prevzemni prag presegel na podlagi več pridobitev delnic ciljne družbe z oznako GBKR
na večstranskem sistemu trgovanja Ljubljanske borze, d.d., SIENTER, ki jih je opravil od 08.05.2018 do
18.01.2019 v skupnem številu 1.427 delnic z oznako GBKR in na podlagi sklenitve več pogodb o nakupu delnic
z oznako GBKR, ki jih je prevzemnik sklenil od 11.05.2018 do 28.01.2019 za skupno 43.469 delnic z oznako
GBKR.
Prevzemnik je dne 11.05.2018 sklenil pogodbo o nakupu 10.112 delnic z oznako GBKR s prodajalcem Iskratel,
telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj. Kupnina po tej pogodbi je znašala 298,00 EUR na posamezno delnico
z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 11.05.2018. Dne
17.05.2018 je prevzemnik sklenil tudi pogodbo o nakupu 26.399 delnic z oznako GBKR s prodajalcem Družbo
za upravljanje terjatev bank d.d.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 298,00 EUR na posamezno delnico z oznako
GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 17.05.2018. Dne 22.05.2018 je
prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 316 delnic z oznako GBKR s prodajalcem Dušanom Šešokom. Kupnina
po tej pogodbi je znašala 290,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na
račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 23.05.2018. Prevzemnik je dne 22.05.2018 sklenil pogodbo o nakupu
1.472 delnic z oznako GBKR s prodajalcem ISKRA, d.d.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 290,00 EUR na
posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne
23.05.2018. Dne 05.10.2018 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 241 delnic z oznako GBKR s prodajalcem
Komunala Tržič d.o.o.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 250,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR,
prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil dne 08.10.2018. Dne 24.01.2019 je
prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 1.929 delnic z oznako GBKR s prodajalcem GEA d.d.. Kupnina po tej
pogodbi je znašala 298,00 EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun
prevzemnika, pa se je izvršil dne 24.01.2019. Dne 28.01.2019 je prevzemnik sklenil pogodbo o nakupu 3.000
delnic z oznako GBKR s prodajalcem Banka Intesa Sanpaolo d.d.. Kupnina po tej pogodbi je znašala 298,00
EUR na posamezno delnico z oznako GBKR, prenos delnic po tej pogodbi na račun prevzemnika, pa se je izvršil
dne 28.01.2019.
Poleg tega je prevzemnik dne 22.06.2018 sklenil Pogodbo o prodaji delnic z družbo SAVA, družba za
upravljanje in financiranje, d.d. (v nadaljevanju: Sava d.d.) in družbo ABANKA d.d. ter Pogodbo o izvedbi
storitev delivery-versus-payment z družbo Sava d.d., ABANKA d.d. ter CDD, na podlagi katerih se je zavezal
kupiti 111.773 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR od družbe Sava d.d.
ter 34.287 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR od družbe ABANKA d.d..
Dne 16.07.2018 je prevzemnik sklenil Pogodbo o prodaji delnic z družbo ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. ter
Pogodbo o izvedbi storitev delivery-versus-payment z družbo ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d. ter CDD, na
podlagi katerih se je zavezal kupiti 15.719 delnic ciljne družbe z oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico
GBKR. Prevzemnik je dne 19.07.2018 sklenil Pogodbo o prodaji delnic z družbo Domel, Elektromotorji in
gospodinjski aparati d.o.o. (v nadaljevanju: Domel d.o.o.) ter Pogodbo o izvedbi storitev delivery-versus9

payment z družbo Domel d.o.o. ter CDD, na podlagi katerih se je zavezal kupiti 5.331 delnic ciljne družbe z
oznako GBKR, po ceni 298,00 EUR na delnico GBKR. Vse delnice so se, skladno s pogodbami o prodaji delnic
ter pogodbami o izvedbi storitev delivery-versus-payment, ki jih je prevzemnik sklenil z družbami Sava d.d., A
BANKA d.d., ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Domel d.o.o. ter CDD, prenesle na prevzemnika, ko se je CDD
predložilo dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za delnice
ciljne družbe z oznako GBKR.
Glede na navedeno je prevzemnik na dan izdaje dovoljenja za prevzemno ponudbo delnice ciljne družbe z
oznako GBKR imetnik 134.217 delnic z oznako GBKR, imetnik 167.110 delnic z oznako GBKR pa je prevzemnik
postal, po izdaji dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za delnice
ciljne družbe z oznako GBKR in pred objavo prevzemne ponudbe, ko se je CDD predložilo dovoljenje Agencije
za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako GBKR. Na
dan objave prevzemne ponudbe je prevzemnik tako imetnik 301.327 delnic ciljne družbe z oznako GBKR.
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne
ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša
prevzemna ponudba.
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 nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih
papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen
način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.
Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6.
prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop
neupravičen v smislu določb ZPre-1.
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 ciljne družbe:
Skrajšana firma ciljne družbe:
Matična številka:
Sedež:
Poslovni naslov:
Osnovna dejavnost:
Osnovni kapital:
2.2.

Gorenjska banka d.d., Kranj
GB d.d., Kranj
5103061000
Kranj
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
K 64.190 DRUGO DENARNO POSREDNIŠTVO
16.188.366,33 EUR

Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu
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Osnovni kapital družbe znaša 16.188.366,33 EUR in je razdeljen na 387.938 navadnih prosto prenosljivih
imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v
centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD – Centralna klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana
z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630.
Delnice ciljne družbe dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
• pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
• pravico do dela dobička (dividende),
• pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z delnicami GBKR, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na trgu vrednostnih papirjev
LJUBLJANSKE BORZE d.d. Ljubljana, z delnicami GBKR pa se trguje na večstranskem sistemu trgovanja
Ljubljanske borze, d.d., SIENTER.
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji
Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.
2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Knjigovodska vrednost delnice oznake GBKR je na dan 31. 12. 2017 znašala 562 EUR.
(Vir: Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za leto 2017, www.ajpes.si)

2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

POSTAVKE
Skupni znesek dividend (v EUR)
Dividenda na delnico (v EUR)

2.3.

Dividende, ki jih je družba izplačala v poslovnem letu, ki se je končalo
31. 12. 2017
31. 12. 2016
658.087,55
4.724.001,44
1,85
13,28
(Vir: Zapisniki skupščin ciljne družbe)

Finančni podatki o ciljni družbi

2.3.1. Finančni izkazi za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
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2.3.1.1. Revidiran izkaz finančnega položaja družbe Gorenjska banka d.d. Kranj na dan 31. 12. 2017

(Vir: Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za leto 2017, www.ajpes.si)
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2.3.1.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Gorenjska banka d.d. Kranj za obdobje od 01.01.2017 do

31.12.2017

(Vir: Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za leto 2017, www.ajpes.si)

3. PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1.

Osnovni podatki o prevzemniku

3.1.1. Firma in sedež prevzemnika
Firma prevzemnika:
Kratka firma prevzemnika:
Sedež:
Poslovni naslov:

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO
DRUŠTVO, BEOGRAD
AIK Banka a.d.
Beograd – Novi Beograd, Srbija
Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija
13

V nadaljevanju:

»AIK Banka« ali »prevzemnik«

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika
Osnovna dejavnost prevzemnika, kot je razvidna iz vpogleda v podatke Srbske Agencije za Poslovne Registre
je Drugo denarno posredovanje (»6419 – ostalo monetarno posredovanje«).
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital
Osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register Republike Srbije in kot je razviden iz vpogleda v
podatke Srbske Agencije za Poslovne Registre, znaša 19.762.595.400,68 RSD. Preračunano v EUR po mesečni
tečajnici Banke Slovenije, ki velja od 01.01.2019 in za valuto RSD znaša 118,58, osnovni kapital prevzemnika,
kot je vpisan v sodni register Republike Srbije znaša 166.660.443,59 EUR.
3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma
najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
IMETNIK

ŠTEVILO DELNIC PO
POSAMEZNEM RAZREDU

DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC V %

M&V Investments a.d.

8.285.377

100%

Firma imetnika: BROKERSKO-DILERSKO DRUŠTVO M&V INVESTMENTS AD, BEOGRAD
Kratka firma imetnika: M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Sedež: Beograd – Novi Beograd, Srbija
Poslovni naslov: Bulevar Mihaila Pupina 115 e, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija
Osnovni kapital: Osnovni kapital imetnika M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD, kot je vpisan v sodni register
Republike Srbije in kot je razviden iz vpogleda v podatke Srbske Agencije za Poslovne Registre ter obsega
denarni in nedenarni kapital, znaša 4.533.440.850,00 RSD, od tega denarni kapital 805.754.850,00 RSD in
nedenarni kapital 3.727.686.000,00 RSD. Preračunano v EUR po mesečni tečajnici Banke Slovenije, ki velja od
01.02.2019 in za valuto RSD znaša 118,58, osnovni kapital prevzemnika, kot je vpisan v sodni register
Republike Srbije znaša 38.231.074,80 EUR, od tega denarni kapital 6.795.031,62 EUR in nedenarni kapital
31.436.043,18 EUR.
Lastništvo: Osnovni kapital imetnika M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD je razdeljen na 7.879.569 delnic, od
katerih je imetnik 7.879.569 delnic oziroma imetnik 100% glasovalnih pravic družba NORDAGRI N.V. Jan van
Goyenkade 8, 1075HP, Amsterdam, Nizozemska.
3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika
Člani nadzornega sveta so Miodrag Kostić, predsednik upravnega odbora, Jovan Purar, član upravnega
odbora, Miroslav Bojić, član upravnega odbora, Vladimir Sekulić, član upravnega odbora, Vladimir Poznanić,
član upravnega odbora ter Nikola Litvinenko, član upravnega odbora.
3.1.6. Člani uprave oziroma poslovodstva prevzemnika
Člani izvršnega odbora prevzemnika so Jelena Galić, predsednica izvršnega odbora, Milan Mirkov, član
izvršnega odbora, Vesna Pavlović, članica izvršnega odbora, Danilo Đurović, član izvršnega odbora ter Dejan
Vasić, član izvršnega odbora.
3.2.

Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
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3.2.1. Osebe, ki v smislu 8.člena Zpre-1 delujejo usklajeno z družbo AIK Banka:
IME DRUŽBE

STATUS

DELEŽ GLASOVALNIH PRAVIC
PREVZMNIKA V %

M&V Investments a.d.

obvladujoča družba

100

Navedena obvladujoča družba ne sodeluje s prevzemnikom pri prevzemu ciljne družbe in njihov cilj ni ni
pridobiti ali utrditi kontrolo nad ciljno družbo.
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 oziroma razred
vrednostnega papirja
GBKR

Število vrednostnih
papirjev, pridobljenih več
kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne
ponudbe
89.321

Število vrednostnih
papirjev pridobljenih manj
kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne
ponudbe
212.006

Skupno število vrednostnih
papirjev
301.327

Prevzemnik je bil na dan objave prevzemne namere, 26.01.2019 imetnik 131.217 delnic z oznako GBKR,
dne 28.01.2019 je prevzemnik na podlagi sklenitve pogodbe o nakupu delnic postal imetnik 3.000 delnic
z oznako GBKR, imetnik 167.110 delnic z oznako GBKR pa je prevzemnik postal, ko se je CDD predložilo
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za delnice ciljne
družbe z oznako GBKR. Na dan objave prevzemne ponudbe je prevzemnik tako imetnik 301.327 delnic
ciljne družbe z oznako GBKR.
3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikov

Vrsta oziroma razred
vrednostnega papirja
GBKR

Število vrednostnih
papirjev, pridobljenih več
kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne
ponudbe
0

Število vrednostnih
papirjev pridobljenih manj
kot 12 mesecev pred
objavo prevzemne
ponudbe
0

Skupno število vrednostnih
papirjev
0

3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
Prevzemnik ni pridobival in ni imetnik ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe.
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena Zpre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikom
Osebe, ki v smislu 8. člena Zpre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, niso pridobivale in niso imetnik
drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.
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3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku
Izkaz finančnega položaja družbe AIK banka a.d. na dan 31.12.2017
3.4.1.

Revidiran izkaz finančnega položaja družbe AIK Banka a.d. za leto 2017

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Revidiran izkaz finančnega položaja družbe AIK Banka a.d. za leto 2017 v valuti EUR
BALANCE SHEET
31.12.2017
No.
1
A.I
A.II
A.III
A.IV
A.V
A.VI
A.VII
A.VII
AIX
A.X
A.XI
A.XII
A.XIII
A.XIV
A.XV
A.XVI
A.XVII
A.XVIII
A.XIX
A
PO.I
PO.II
PO.III
PO.IV
PO.V
PO.VI
PO.VII
PO.VIII
PO.IX
PO.X
PO.XI
PO.XII
PO.XIII
PO.XIV
PK XV
PK XVI
PK XVII
PK. XVIII
PK.XIX
PK.XX
PK. XXI
PO.XXII
P

POSITION
2
Cash and assets held with the central bank
Pledged financial assets
Financial assets recognised at fair value through income statement and held for trading
Financial assets initially recognised at fair value through income statement
Financial assets available for sale
Financial assets held to maturity
Loans and receivables from banks and other financial organisations
Loans and receivables from clients
Change in fair value of hedged items
Receivables arising from hedging derivatives
Investments in associated companies and joint ventures
Investments into subsidiaries
Intangible investments
Property, plant and equipment
Investment property
Current tax assets
Deferred tax assets
Non-current assets held for sale and discontinued operations
Оther assets
TOTAL ASSETS
Financial liabilities recognised at fair value through income statement and held for trading
Financial liabilities initially recognised at fair value through income statement
Liabilities arising from hedging derivatives
Deposits and other liabilities to banks, other financial organisations and central bank
Deposits and other liabilities to other clients
Change in fair value of hedged items
Own securities issued and other borrowings
Subordinated liabilities
Provisions
Liabilities under assets held for sale and discontinued operations
Current tax liabilities
Deferred tax liabilities
Оther liabilities
LIABILITIES
Share capital
Own shares
Profit
Loss
Reserves
Unrealized losses
CAPITAL
TOTAL CAPITAL SHORTFALL
TOTAL LIABILITIES

in 000 eur
Net
3
244.297
8.450
177
60.943
201.193
2.845
103.967
964.791
0
0
19.340
0
3.421
27.666
97.667
0
1.992
585
29.822
1.767.156
67
0
0
23.801
1.208.539
0
0
0
4.420
0
1.652
0
12.425
1.250.903
229.553
0
116.429
0
170.271
0
516.253
0
1.767.156

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Revidiran izkaz finančnega položaja družbe AIK Banka a.d. za leto 2017 v valuti EUR, preveden v slovenščino
BILANCA STANJA
31.12.2017
Št.
1
A.I
A.II

POZICIJA
2

Denar in sredstva pri centralnih bankah
Zavarovana finančna sredstva
Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti v izkazu poslovnega izida in namenjena
A.III
trgovanju
A.IV
Finančne sredstva, prvotno pripoznana po pošteni vrednosti v izkazu poslovnega izida
A.V
Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva
A.VI
Finančna sredstva v posesti do zapadlosti
A.VII
Posojila in terjatve do bank in drugih finančnih organizacij
A.VII
Posojila in terjatve do strank
AIX
Sprememba poštene vrednosti varovanih postavk
A.X
Terjatve iz naslova zavarovanja izvedenih finančnih inštrumentov
A.XI
Naložbe v povezane družbe in skupne podjeme
A.XII
Naložbe v podružnice
A.XIII
Neopredmetne naložbe
A.XIV
Opredmetena osnovna sredstva
A.XV
Naložbene nepremičnine
A.XVI
Tekoči davki
A.XVII
Odloženi davki
A.XVIII
Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje
A.XIX
Druga sredstva
A
SKUPAJ SREDSTVA
Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti v izkazu poslovnega izida in
PO.I
namenjene za trgovanje
PO.II
Finančne obveznosti, prvotno pripoznane po pošteni vrednosti v izkazu poslovnega izida
PO.III
Obveznosti iz oslabitev izvedenih finančnih instrumentov
PO.IV
Depoziti in druge obveznosti do bank, drugih finančnih organizacij in centralne banke
PO.V
Depoziti in druge obveznosti do drugih strank
PO.VI
Sprememba poštene vrednosti oslabljenih postavk
PO.VII
Izdani lastni vrednostni papirji in druga posojila
PO.VIII
Podrejene obveznosti
PO.IX
Tvegani kapital
PO.X
Obveznosti iz naslova sredstev za prodajo in ustavljenega poslovanja
PO.XI
Obveznosti za davek
PO.XII
Odložene obveznosti za davek
PO.XIII
Druge obveznosti
PO.XIV
OBVEZNOSTI
PK XV
Osnovni kapital
PK XVI
Lastne delnice
PK XVII Dobiček
PK. XVIII Izguba
PK.XIX
Rezerve
PK.XX
Nerealizirane izgube
PK. XXI KAPITAL
PO.XXII SKUPAJ KAPITALSKI PRIMANKLJAJ
P
SKUPAJ OBVEZNOSTI

v 000 eur
Neto
3
244.297
8.450
177
60.943
201.193
2.845
103.967
964.791
0
0
19.340
0
3.421
27.666
97.667
0
1.992
585
29.822
1.767.156
67
0
0
23.801
1.208.539
0
0
0
4.420
0
1.652
0
12.425
1.250.903
229.553
0
116.429
0
170.271
0
516.253
0
1.767.156

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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3.4.2. Izkaz poslovnega izida družbe AIK Banka a.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Revidiran izkaz finančnega izida družbe AIK Banka a.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 v valuti
EUR
INCOME STATEMENT
01.01.- 31.12.2017
No.

POSITION
2

in 000 eur
AMOUNT

1
Ia

Interest income

69.527

3

Ib

Interest expenses

13.417

I1

Net interest income

56.109

I2

Net interest expenses

II a

Income from fees and commissions

10.566

II b

Expenses on fees and commissions

2.223

II 1

Net income from fees and commissions

8.343

II 2

Net expenses on fees and commissions

III 1

Net gains from financial assets held for trading

0

0
127

III 2

Net losses on financial assets held for trading

0

IV 1

Net gains from hedging

0

IV 2

Net losses on hedging

0

V1

Net gains from financial assets initially recognised at fair value through income statement

V2

Net losses on financial assets initially recognised at fair value through income statement

VI 1

Net gains from financial assets available for sale

620
0
254

VI 2

Net losses on financial assets available for sale

VII 1

Net exchange rate gains and gains from agreed currency clause

2.469

0

VII 2

Net exchange rate losses and losses on agreed currency clause

0

VIII 1

Net gains from investments in associated companies and joint ventures

0

VIII 2

Net losses on investments in associated companies and joint ventures

IX

Оther operating income

X1

Net income from reduction in impairment of financial assets and credit risk-weighted off-balance sheet items

X2

Net expenses on impairment of financial assets and credit risk-weighted off-balance sheet items

XI 1

TOTAL NET OPERATING INCOME

XI 2

TOTAL NET OPERATING EXPENSES

XII

Salaries, salary compensations and other personal expenses

XIII

Depreciation costs

XIV

Оther expenses

XV 1
XV 2

PROFIT BEFORE TAX
LOSSES BEFORE TAX

XVI

Profit tax

0
79.273
3.848
0
151.044
0
10.494
1.647
24.137
114.765
0
4.785

XVII 1

Gains from deferred taxes

XVII 2

Losses on deferred taxes

10.884

XVIII 1

PROFIT AFTER TAX

99.505

XVIII 2

LOSSES AFTER TAX

0

XIX 1

Net profit from discontinued operations

0

XIX 2

Net losses on discontinued operations

XX 1

RESULT FOR THE PERIOD – PROFIT

XX 2

RESULT FOR THE PERIOD – LOSSES

409

0
99.505
0

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Revidiran izkaz finančnega izida družbe AIK Banka a.d. v obdobju od 01.01.2017 do 31.12.2017 v valuti
EUR, preveden v slovenščino
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
01.01.- 31.12.2017
No.
1
Ia
Ib
I1
I2
II a
II b
II 1
II 2
III 1
III 2
IV 1
IV 2
V1
V2
VI 1
VI 2
VII 1
VII 2
VIII 1
VIII 2
IX
X1
X2
XI 1
XI 2
XII
XIII
XIV
XV 1
XV 2
XVI
XVII 1
XVII 2
XVIII 1
XVIII 2
XIX 1
XIX 2
XX 1
XX 2

POZICIJA
2
Prihodki iz obresti
Odhodki za obresti
Čisti prihodki iz obresti
Čisti odhodki za obresti
Prihodki iz odpravnin
Odhodki iz odpravnin
Čisti prihodki iz odpravnin
Čisti odhodki iz odpravnin
Čisti dobiček iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju
Čisti izguba iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju
Čisti dobiček iz oslabitev
Čista izguba iz oslabitev
Čisti dobički iz finančnih sredstev, prvotno pripoznanih po pošteni vrednosti v
izkazu poslovnega izida
Čista izguba iz finančnih sredstev, prvotno pripoznanih po pošteni vrednosti v
izkazu poslovnega izida
Čisti dobiček iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju
Čista izguba iz finančnih sredstev namenjenih trgovanju
Neto tečajni presežki in dobički iz dogovorjenih valutnih klavzul
Neto tečajne razlike in izgube iz dogovorjenih valutnih klavzul
Čisti dobiček iz naložb v povezanih družbah in skupnih podjemih
Čista izguba iz naložb v povezanih družbah in skupnih podjemih
Drugi poslovni prihodki
Čisti prihodki od zmanjšanja oslabitev finančnih sredstev in kreditnih tveganj
prilagojenih zunajbilančnih postavk
Čisti odhodki iz oslabitve finančnih sredstev in kreditnih tveganj prilagojenih
zunajbilančnih postavk
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
ČISTI STROŠKI OD PRODAJE
Plače, nadomestila plač in drugi osebni stroški
Amortizacija
Drugi stroški
DOBIČEK PRED DAVKI
IZGUBA PRED DAVKI
Davek na dobiček
Dobiček iz odloženih davkov
Izguba iz odloženih davkov
DOBIČEK PO DAVKIH
IZGUBA PO DAVKIH
Čisti dobiček iz prenehanja poslovanja
Čista izguba iz prenehanja poslovanja
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

in 000 eur
ZNESEK
3
69.527
13.417
56.109
0
10.566
2.223
8.343
0
127
0
0
0
620
0
254
0
2.469
0
0
0
79.273
3.848
0
151.044
0
10.494
1.647
24.137
114.765
0
4.785
409
10.884
99.505
0
0
0
99.505
0

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Mnenje neodvisnega revizorja glede finančnih izkazov skupine AIK banke a.d. Beograd za leto 2017

(Vir: AIK banka a.d. Beograd, Finančno poročilo za leto 2017 in poročilo neodvisnega revizorja, www.aikbanka.rs)
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Mnenje neodvisnega revizorja glede finančnih izkazov skupine AIK banke a.d. Beograd za leto 2017
prevedeno v slovenščino
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3.5.

Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo

Predsednica izvršnega odbora prevzemnika, ga. Jelena Galić je članica nadzornega sveta ciljne družbe, član
upravnega odbora prevzemnika, g. Vladimir Sekulić je član nadzornega sveta ciljne družbe.
Trenutno med prevzemnikom in ciljno družbo ne obstajajo pomembnejše pogodbe. Razen omenjenega v tej
točki, prevzemnik nima drugih stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
4.1.

Cilj prevzemne ponudbe

Cilj prevzemne ponudbe je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe.
4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne
ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe
Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s
svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo
na poslovanje ciljne družbe.
Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastnimi likvidnimi viri prevzemnika, in sicer iz tekočega
poslovanja družbe ter dobička družbe prevzemnika.
Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen
način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne
družbe, ki niso v lasti prevzemnika. Prevzemnik za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na
nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje
ciljne družbe.
4.3.

Poslovna politika po prevzemu

4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje
Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma
sedeža poslovanja ciljne družbe.
4.3.2. Politika zaposlovanja
Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe.
Prevzemnik ne načrtuje takojšnjih sprememb pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu.
4.3.3. Spremembe statuta
Prevzemnik bo spremenil posamezne določbe statuta ciljne družbe, v kolikor bo ocenil, da je to potrebno.
4.3.4. Delitev dobička
Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določala politiko izplačevanja dividend ciljne družbe.
4.4.

Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu
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Z vrednostnimi papirji ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.
4.5.

Druge posledice prevzema

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta zaznava pozitivne učinke, ki so predvideni
predvsem na področju nižanja skupnih stroškov in ostalih sinergij, ki jih omogoča ekonomija obsega. V primeru
doseganja zadostnega deleža glasovalnih pravic namerava prevzemnik po končanem prevzemnem izvesti
izključitev malih delničarjev.

5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za
odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 05.02.2019
AIK Banka a.d.

Član izvršnega odbora Danilo Djurović po pooblastilu št. UOP-I:498-2019 z dne 23.01.2019
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6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12
MESECIH

OBRAZEC PRE-VP12
1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: AIK Banka a.d.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Bulevar Mihailo Pupin 115 đ, 11070 Beograd – Novi
Beograd, Srbija
Zap.št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

Količina

Cena
(EUR)

Skupna
vrednost
posla (EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

Končno
stanje

1

P

GBKR

30

270,00

8.100,00

8.5.2018

89.321

89.351

2

P

GBKR

27

260,00

7.020,00

9.5.2018

89.351

89.378

3

P

GBKR

10.112

298,00

3.013.376,00

11.5.2018

89.378

99.490

4

P

GBKR

85

280,00

23.800,00

18.5.2018

99.490

99.575

5

P

GBKR

26.399

298,00

7.866.902,00

17.5.2018

99.575

125.974

6

P

GBKR

82

280,00

22.960,00

21.5.2018

125.974

126.056

7

P

GBKR

16

280,00

4.480,00

21.5.2018

126.056

126.072

8

P

GBKR

10

276,00

2.760,00

22.5.2018

126.072

126.082

9

P

GBKR

25

276,00

6.900,00

22.5.2018

126.082

126.107

10

P

GBKR

28

276,00

7.728,00

23.5.2018

126.107

126.135

11

P

GBKR

1

276,00

276,00

23.5.2018

126.135

126.136

12

P

GBKR

2

276,00

552,00

28.5.2018

126.136

126.138

13

P

GBKR

316

290,00

91.640,00

23.5.2018

126.138

126.454

14

P

GBKR

1.472

290,00

426.880,00

23.5.2018

126.454

127.926

15

P

GBKR

2

268,00

536,00

15.6.2018

127.926

127.928

16

P

GBKR

3

258,00

774,00

24.7.2018

127.928

127.931

17

P

GBKR

83

258,00

21.414,00

13.9.2018

127.931

128.014

18

P

GBKR

241

250,00

60.250,00

8.10.2018

128.014

128.255

19

P

GBKR

1

290,00

290,00

15.1.2019

128.255

128.256

20

P

GBKR

8

290,00

2.320,00

9.1.2019

128.256

128.264

21

P

GBKR

2

290,00

580,00

3.1.2019

128.264

128.266

22

P

GBKR

7

290,00

2.030,00

3.1.2019

128.266

128.273

23

P

GBKR

15

290,00

4.350,00

3.1.2019

128.273

128.288

24

P

GBKR

100

296,00

29.600,00

14.1.2019

128.288

128.388

25

P

GBKR

350

298,00

104.300,00

16.1.2019

128.388

128.738

26

P

GBKR

33

298,00

9.834,00

16.1.2019

128.738

128.771

27

P

GBKR

96

298,00

28.608,00

16.1.2019

128.771

128.867

28

P

GBKR

21

298,00

6.258,00

16.1.2019

128.867

128.888

29

P

GBKR

25

298,00

7.450,00

18.1.2019

128.888

128.913

30

P

GBKR

28

298,00

8.344,00

18.1.2019

128.913

128.941

31

P

GBKR

36

298,00

10.728,00

18.1.2019

128.941

128.977

32

P

GBKR

311

298,00

92.678,00

18.1.2019

128.977

129.288

33

P

GBKR

1.929

298,00

574.842,00

24.1.2019

129.288

131.217

27

34

P

GBKR

3.000

298,00

894.000,00

28.1.2019

131.217

134.217

35

P

GBKR

111.773

298,00

33.308.354,00

*

134.217

245.990

36

P

GBKR

34.287

298,00

10.217.526,00

*

245.990

280.277

37

P

GBKR

15.719

298,00

4.684.262,00

*

280.277

295.996

38

P

GBKR

5.331

298,00

1.588.638,00

*

295.996

301.327

P/O = pridobitev(P) / odsvojitev(O)
* Datum transakcije je tretji delovni dan, po tem ko je: bodisi (A) CDD predloženo dovoljenje Agencije
za trg vrednostnih papirjev prevzemniku za prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe z oznako
GBKR, bodisi (B) CDD predloženo dokazilo o javni objavi prevzemne ponudbe za delnice ciljne
družbe z oznako GBKR, bodisi (C) izjava prodajalca oziroma prodajalcev o uresničitvi prodajne opcije
za delnice GBKR, skupaj z dokazilom, da je bila izjava podana v roku 120 dni po 15.02.2019 in poslana
s priporočeno poštno pošiljko na sedež kupca.
Ljubljana, 05.02.2019
AIK Banka a.d.

Član izvršnega odbora Danilo Djurović po pooblastilu št. UOP-I:498-2019 z dne 23.01.2019
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PRILOGE
Priloga 1: Revizorjevo poročilo o primernosti cene

29

30

31

Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana CDD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana
ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
ABANKA d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
BKS Bank AG, bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
SKB BANKA d.d., LJUBLJANA, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Vir: CDD, www.kdd.si
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Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe

LJUBLJANA

ILIRIKA
d. d. –
sedež
družbe

Slovenska
cesta 54a

01 300 22 70 in
080 21 09

pon.-pet.: 8.00 17.30
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Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN
Št. transakcije:

Št. sprejema:

IZJ-DEN (OBRAZEC IZJAVE O SPREJEMU DENARNE PONUDBE)
ŠIFRA PREVZEMA: 220 ŠIFRA PONUDBE: 262, ŠIFRA PODPONUDBE: 263

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: ___________________________________________________
Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:
a. Transakcijski račun št.: ____________________________________________________________________
odprt pri banki:

________________________________________________________________________

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri ________, št.:__________________________
sklic:________________________________ odprt pri članu CDD: _________________________________
koda člana CDD: __________________________
Izjava o sprejemu ponudbe
Akceptant izjavljam, da sprejemam »Prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe GORENJSKA
BANKA d.d., Kranj« prevzemnika družbe AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK
BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD, s sedežem v Beogradu - Novem Beogradu, Srbija
in poslovnim naslovom: Bulevar Mihaila Pupina 115 đ, 11070 Beograd - Novi Beograd, Srbija (v
nadaljevanju »prevzemnik«), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št.
40201-3/2019-10 z dne 06.02.2019, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega
razreda z glasovalno pravico z oznako GBKR ciljne družbe GORENJSKA BANKA d.d., Kranj, s
sedežem v Kranju in poslovnim naslovom: Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju »ciljna
družba«), pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene
v denarju. Cena, ki jo ponuja prevzemnik za plačilo vsake delnice ciljne družbe z oznako GBKR,
znaša 298,00 EUR.
Ponudbo sprejemam za __________________ (število) delnic z oznako GBKR in ISIN kodo SI0021109630,
izdajatelja GB KR, d.d.
Nalog za sprejem ponudbe
Akceptant pooblaščam:
•

Člana CDD ___________________________________________ (firma in sedež borzno posredniške
družbe ali banke), da v centralni register CDD 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 članu CDD ____________ (koda člana) in v dobro mojega računa za
prevzem, in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD pri tem računu za prevzem,

•

CDD, 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 oziroma v
primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa
nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni,

•

Člana CDD, 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 na faks: 01 234 33 58
oziroma skenirano na elektronski naslov prevzem@ilirika.si.

Kraj in datum:

Podpis akceptanta:
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