
 

 

VABILO K DAJANJU PONUDB 

ZA NAKUP DELNIC DRUŢBE  

 

 

 Portoroţ, d.d., Prirejanje posebnih iger na srečo,  

Obala 75a, Portoroţ 

 

 

 

 

1. PRODAJALCA: 

 

- KAPITALSKA DRUŢBA, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 

119, Ljubljana, 

- SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŢBA d.d., Mala ulica 5, Ljubljana 

 

2. PREDMET PRODAJE: 

 

Predmet prodaje je paket 1.830.767 navadnih imenskih delnic (1.124.453 delnic Kapitalske družbe, 

d.d. in 706.314 delnic Slovenske odškodninske družbe, d.d.), kar vse skupaj predstavlja 51,84 % 

osnovnega kapitala družbe  Portoroţ, d. d. Navadne imenske delnice, ki so predmet prodaje, 

predstavljajo 51,84 % vseh delnic družbe oziroma 81,77 % navadnih delnic družbe.  

 

3. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE: 

 

3.1. Prodajalca bosta obravnavala ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente: 

 

Predmet prodaje:      

 

- odkup celotnega ponujenega paketa delnic družbe Casino Portorož, d.d.  

                    

Cena za delnico:                             

 

- minimalna ponujena cena za delnico mora znašati vsaj 0,55 EUR. 

                                                                 
Način in rok plačila:    

            

- denarno nakazilo v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalcev. 

  

Prenos lastništva delnic:                

 

- z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se  opravi v 3 delovnih dneh po poravnavi 

vseh obveznosti.  

    

Stroški:                                          

 

- vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice 

na predmetu prodaje. 

 

Rok veljavnosti ponudbe:               

 

- do vključno 31. 5. 2012. 

 



Ponudba mora biti brezpogojna, upoštevaje določbe Zakona o igrah na srečo glede delničarjev 

koncesionarja pa jo lahko vloži ena ali več oseb skupaj. 

 

3.2. Ponudniki morajo ponudbi  priložiti tudi naslednje dokumente:  

- izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni od 

dneva predložitve ponudbe; 

 

- overjeno kopijo odločbe o soglasju ministra, pristojnega za finance, za pridobitev navadnih 

delnic prodajalcev iz točke 2. tega vabila v skladu z 32. členom Zakona o igrah na srečo; 

 
- izjavo ponudnikov z dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz 55.a 

člena in vseh ostalih relevantnih členov Zakona o igrah na srečo ter da ponudniki izkazujejo 

finančno in organizacijsko sposobnost za dolgoročno nemoteno in stabilno poslovanje družbe 

Casino Portorož, d.d.;  

 

- original nepreklicne bančne garancije slovenske banke, izdane v korist obeh prodajalcev. Z 

bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v naslednjih primerih: 
o če bo ponudnik v času veljavnosti ponudbe le-to umaknil ali poslabšal njene elemente, 
o če bo izbrani ponudnik zavrnil sklenitev pogodbe iz 6. točke tega vabila, 

o če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveznosti po sklenjeni pogodbi za predmet 

prodaje na podlagi sprejema posredovane ponudbe ali v primeru dražbe, 
brez ugovora in na prvi poziv, nerazdelno na račun kateregakoli od prodajalcev, plačala 

najmanj znesek v višini kupnine, upoštevaje ceno za delnico, ki bo ponujena v posamezni 

ponudbi, in sicer v roku 5 dni od datuma unovčitve bančne garancije s strani kateregakoli 

izmed prodajalcev. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 29. 6. 2012, 

njena unovčitev pa mora biti možna od 23. 4. 2012 dalje. 

 

 
4.    NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 

 

Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 

Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic 

druţbe Casino Portoroţ, d.d. – NE ODPIRAJ!« 

 

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenske odškodninske družbe, d.d., 

najkasneje do 23. 4. 2012 do 12.00 ure. 

 

 

5. IZBIRA PONUDNIKA:  

 

Odpiranje ponudb bo nejavno. 

 

Prodajalca se lahko odločita, da bosta po odpiranju ponudb izvedla nadaljnja pogajanja in/ali dražbo.  

 

Prodajalca na podlagi tega vabila nista zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim 

oziroma katerimkoli ponudnikom.  

 

 

6. SKLENITEV POGODBE: 

 

Z dnem, ko izbrani ponudnik prejme pisno izjavo prodajalcev o sprejemu ponudbe, je pogodba med 

njimi sklenjena, stranke pa so zavezane k njeni izpolnitvi. Ne glede na navedeno se najugodnejši 

ponudnik-kupec zavezuje, da bo z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe 

v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva prejema izjave o sprejemu ponudbe s prodajalcema sklenil 

pisno pogodbo o prodaji delnic. 

 



 

7.  INFORMACIJE: 

 

Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 

15. ure pri ge. Tadeja Čelar,  Kapitalska družba, d.d., telefon 01/ 474 67 14 ali pri ge. Meliti Malgaj, 

Slovenska odškodninska družba, d.d., telefon 01/300 91 27.  

 

 

 

 

Kapitalska druţba d. d.     Slovenska odškodninska druţba, d. d. 

Bachtiar Djalil, predsednik uprave    mag. Tomaž Kuntarič, predsednik uprave  

 

 

mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave  Matjaž Jauk, član uprave    

 

 

 

 

Ljubljana, 27. 3. 2012  


