
 
 
                                   V A B I L O   K   D A J A N J U   P O N U D B 
                                         Z A  N A K U P  D E L N I C  D R U Ž B E 
 

SLOVENIJALES, družba za trgovino in druge storitve, d.d., 
 Dunajska cesta 22, Ljubljana 

 
 
 
1. PRODAJALCA: 
 
- SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, , d.d., Mala ulica 5, Ljubljana  
- KAPITALSKA DRUŽBA,  pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 

cesta 119, Ljubljana 
 

 
2. PREDMET PRODAJE: 
 
Predmet prodaje je paket 59.694 navadnih imenskih, prosto prenosljivih delnic (29.847 delnic 
v lasti Slovenske odškodninske družbe, d.d. in  29.847 delnic v lasti Kapitalske družbe, d.d), 
kar predstavlja 21,84 % osnovnega kapitala družbe Slovenijales, d.d..  
 
 
3. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE: 
 
Prodajalca bosta obravnavala ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente: 
 
Predmet prodaje:  
-   odkup celotnega ponujenega paketa delnic družbe  Slovenijales, d.d.;  
                                                                                         
 
Cena za delnico:                           
- izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR. Ponudbe, v katerih bi bila ponujena 
cena za odkup poslovnega deleža družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih 
ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane; 

 
Način in rok plačila:                       
-  denarno nakazilo v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe na TRR prodajalk; 
 
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 3.8.2012. 
 
 
 
Ponudbe morajo biti brezpogojne. 
 
 



Ponudbi je potrebno priložiti: 
 

– izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti 
starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe; 

– original nepreklicne bančne garancije slovenske banke, izdane v korist obeh 
prodajalcev. Z bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v naslednjih 
primerih: 
- če bo ponudnik v času veljavnosti ponudbe le-to umaknil ali poslabšal njene 
elemente, 
- če bo izbrani ponudnik zavrnil sklenitev pogodbe iz 6. točke tega vabila, 
- 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 garancije s strani kateregakoli izmed prodajalcev. Veljavnost 
garancije mora biti  najmanj do 3.9.2012, njena unovčitev pa mora biti možna 
od 3.7.2012 dalje.   

 
Če bo ponudbo za nakup predmetnih delnic po tem vabilu dala družba sama oziroma od nje 
odvisna družba ali družba, v kateri ima družba večinski delež, mora ponudba izpolnjevati vse 
zakonske predpostavke za veljavnost pravnega posla pridobitve lastnih delnic v skladu z  
določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
 
 
4.    NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE: 
 
Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala 
ulica 5/IV, 1000 Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 
SLOVENIJALES, d.d.«. 
 
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenske odškodninske družbe, 
d.d., najkasneje do 3. 7. 2012  do 13.00 ure. 
 
 
5. IZBIRA PONUDNIKA:  
 
Odpiranje ponudb bo nejavno. 
 
Prodajalca se lahko odločita, da bosta v primeru večjega števila ponudb izvedla nadaljnja 
pogajanja in/ali dražbo in izbrala tistega ponudnika, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celoten 
ponujeni paket delnic.   
 
 
6. SKLENITEV POGODBE: 
 
Z dnem, ko izbrani ponudnik prejme pisno izjavo prodajalcev o sprejemu ponudbe, je 
pogodba med njima sklenjena, stranki pa sta zavezani 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 vsaj delavnik od 
13. do 15. ure pri ge. Simoni Razvornik Škofič, Slovenska odškodninska družba, d.d., 



telefon: 01/ 300 91 25 ali pri g. Romanu Jermanu, Kapitalska družba, d.d., telefon: 01/474 67 
88.   

 
 
Slovenska odškodninska družba, d.d.   Kapitalska družba, d.d. 
predsednik uprave      predsednik uprave 
mag. Tomaž Kuntarič      Bachtiar Djalil 
 
 
 
član uprave       članica uprave 
Matjaž Jauk       mag. Anja Strojin Štampar 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 22. 6. 2012 


