
   

 

 

Slovenska odškodninska družba, d.d.                                                                                        Kapitalska družba, d.d.      
Mala ulica 5                                                                                                       Dunajska cesta 119   
1000 Ljubljana                                                                                                      1000 Ljubljana  
     

 
 objavljata vabilo za 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
 

za nakup poslovnih deležev družbe Splošna plovba, d.o.o., Obala 55, Portorož 
 
 

1. Predmet prodaje je poslovni delež Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (v nadaljevanju: KAD), v 
nominalni višini 72.189,70 EUR in poslovni delež Slovenske odškodninske družbe, d.d. (v nadaljevanju: SOD) v nominalni višini 
272.258,32 EUR, kar skupaj predstavlja 25,05 % osnovnega kapitala družbe Splošna plovba, d.o.o. 

 
Ponudba se lahko nanaša le na odkup obeh poslovnih deležev. 
 

 

2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: 
a) ponujeno ceno: cena predmeta prodaje iz točke 1 tega vabila mora znašati najmanj 59.927.625,61 EUR in se od roka za 

oddajo ponudb do dne plačila obrestuje s 6 % letno nominalno obrestno mero, ki se obračuna na linearni način z 
upoštevanjem dejanskega števila dni v obračunskem obdobju. Izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. 
Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnih deležev družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih 
ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane. 

b) način in rok plačila: v 15 (petnajstih) dneh po sklenitvi pogodbe v notarskem zapisu.  
c) rok veljavnosti ponudbe: do vključno 31.05.2012. 
d) stroški: stroške notarskega zapisa in prenosa poslovnih deležev nosi kupec. 
e) prenos imetništva: z dnem  plačila vseh pogodbenih obveznosti.  
f) zavarovanje: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene. 

            
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi naslednje dokumente: 

 
- v kolikor je ponudnik pravna oseba, izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni 

od dneva predložitve ponudbe, 



 

- original nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke za resnost ponudbe, izdane v korist SOD in KAD, v višini 10 % ponujene 
cene. Z bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v primeru, da bo ponudnik v času veljavnosti ponudbe le-to umaknil, 
poslabšal njene elemente  oz. ne bo sklenil pogodbe za predmet prodaje, brez ugovora in na prvi poziv, nerazdelno na račun 
katerekoli od prodajalk plačala garancijski znesek, in sicer v roku 5 dni od datuma unovčitve bančne garancije s strani katerekoli 
izmed prodajalk. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 15.6.2012, njena unovčitev pa mora biti možna od 
13.2.2012 dalje, 

- izjavo o razkritju končnega kupca oz. investitorja, če poslovne deleže kupuje za račun tretje osebe, 
- pisno predstavitev ponudnika oz. končnega kupca, 
- pisno zavezo ponudnika, da bo v primeru, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih 

dni od dneva  prejema izjave o sprejemu ponudbe, s prodajalkama sklenil pogodbo o prenosu poslovnih deležev družbe v obliki 
notarskega zapisa. 

 
Ponudba mora biti brezpogojna. 
 
V kolikor bo ponujena cena nižja od minimalne zahtevane cene iz točke 2a, se šteje, da je ponudba neveljavna. 
 

3. V kolikor bo ponudbo za nakup poslovnih deležev, po tem oglasu, podala družba sama, mora ponudba vsebovati zavezo družbe, da 
bo najkasneje do plačila kupnine, z bilanco stanja oblikovala rezerve za lastne deleže v višini, ki ustreza višini celotne kupnine, družba 
pa mora k ponudbi priložiti tudi izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe zadosti razpoložljivih virov sredstev za oblikovanje rezerv za 

nakup lastnih poslovnih deležev. 
 

4. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. 
 
5. Ponudbe morajo prispeti na sedež Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana v zaprti pisemski ovojnici s 

pripisom: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnih deležev družbe Splošna plovba Portorož, d.o.o. – NE ODPIRAJ!«, 
najpozneje do 13.02.2012 do 12.00 ure. 
 

6. Odpiranje ponudb bo nejavno. 
 
Prodajalki se lahko odločita, da bosta po odpiranju ponudb izvedli nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. V tem primeru lahko zahtevata 
predložitev nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke v korist SOD in KAD, in sicer v primeru  pogajanj v višini 100 % ponujene 
cene in v primeru dražbe v višini  100 % izklicne cene predmeta prodaje. Z bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v 
primeru, da ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali izpolnil obveznosti po sklenjeni pogodbi za predmet prodaje, brez ugovora in na prvi 
poziv, nerazdelno na račun katerekoli od prodajalk plačala garancijski znesek, in sicer v roku 5 dni od datuma unovčitve bančne 
garancije s strani katerekoli izmed prodajalk.  



 

Prodajalki si pridržujeta pravico, da v nadaljnja pogajanja oz. na dražbo povabita opcijskega zavezanca za nakup predmeta prodaje 
na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi prodajne opcije s pogodbo o prenosu poslovnih deležev. 

 
Na podlagi tega razpisa SOD in KAD nista zavezani k sklenitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev z najboljšim ali katerimkoli 
drugim ponudnikom. 
 

7. Vsem zainteresiranim ponudnikom bo omogočen prevzem informacijskega memoranduma. Interesenti lahko prošnjo za prevzem 
informacijskega memoranduma pošljejo pisno, po telefaksu ali po redni pošti na naslov SOD ali KAD, ali po elektronski pošti na 
naslov mateja.lovsin@so-druzba.si ali simon.cernetic@kapitalska-druzba.si. Informacijski memorandum bo zainteresiranim 
ponudnikom poslan prek elektronskega naslova (ki ga v ta namen sporoči interesent), na podlagi podpisane izjave o zaupnosti in 
dokazila o plačilu prispevka v višini 500 EUR na TRR SOD, št. 29000 - 0001929284, odprt pri Unicredit Bank, d.d., Ljubljana. 
 

8. Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure pri g. Simonu Černetiču, 
KAD, telefon +386 1 47 46  791 in ga. Mateji Lovšin Herič, SOD, telefon +386 1 300 91 28. 
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