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Slovenski državni holding, d. d. Kapitalska družba, d. d. Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. 
Mala ulica 5 Dunajska cesta 119 Slovenska cesta 54 
1000 Ljubljana 1000 Ljubljana 1000 Ljubljana 

 
 

Objavljajo oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic 
 

 
1. Predmet prodaje je 189 delnic KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, katerih imetniki so Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD) in Triglav Skladi, d. o. o. (v nadaljevanju: Triglav Skladi), kot razvidno iz spodnje preglednice: 
 

Izdajatelj Matična številka  
Število delnic v 
imetništvu SDH 

Število delnic v 
imetništvu KAD 

Število delnic v  
imetništvu Triglav 

Skladov 
Skupno število  

delnic za prodajo 

Delež v osnovnem 
kapitalu za  

prodajo (v %) 
KDD d. d.  5893194 100 25 64 189 36,35 

 
 

POMEMBNO OPOZORILO:  Oseba, ki namerava pridobiti delnice KDD, na podlagi katerih bi dosegla ali presegla kvalificirani delež, mora pred pridobitvijo takega deleža 
pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). 

 
2. Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente: 

− predmet ponudbe (delnice, navedene v zgornji tabeli); 
− ponujeno ceno v točno določenem evrskem znesku (ponudba s ponujeno ceno za odkup paketa delnic, vezane na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, se 

ne štejejo za popolne in ne bodo obravnavane); 
− način in rok plačila; 
− rok veljavnosti ponudbe: najmanj do vključno 31. 7. 2016; 
− prenos imetništva: z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti. 

 
Ponudba se lahko nanaša le na odkup vseh 189 delnic v imetništvu SDH, KAD in Triglav Skladi. 

 
Ponudba mora biti brezpogojna. 
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Ponudba za odkup delnic mora poleg zgoraj navedenega vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo - z namenom zagotovitve dokaza o sklenitvi oziroma vsebini pogodbe - najkasneje 
v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu pisne izjave prodajalcev o sprejemu ponudbe, z njimi podpisal pisno pogodbo o prodaji delnic. 

 
Če bo ponudbo za nakup delnic po tem razpisu podala družba - izdajateljica delnic 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 po določbah ZGD-1. 

 
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe.  

 
Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence 
in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje ponudnika.  
 
Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve 
ponudbe. 

 

4. Če bodo prodajalci prejeli več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega razpisa, se lahko odločijo, da bodo s ponudniki izvedli nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih 
pogajanjih in/ali dražbi bodo prodajalci sklenili pogodbo o prodaji in nakupu delnic s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali na dražbi ponudil najvišjo ceno za paket delnic, 
ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega razpisa. 
 

5. Prodajalci na podlagi tega razpisa niso zavezani k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 
 
Odločitev prodajalcev, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic oziroma poslovnih deležev ne bodo sklenili, ne predstavlja podlage za pogodbeno kazen ali odškodninsko odgovornost 
prodajalcev. 
 

6. Ponudbe morajo prispeti na sedež SDH, d. d. , Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic družbe KDD d. d. – NE ODPIRAJ!«, 
najkasneje do 20. 5. 2016 do 12.00 ure.  
 

7. Odpiranje ponudb ne bo javno. 
 

8. Zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi s prodajo dobijo vsak delavnik med 10. in 12. uro pri Špeli Bizjak na telefonski številki + 386 1 320 05 22 in Jasni Kalšek 
na telefonski številki + 386 1 320 05 20. 


