
  

 

  

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE O PREVZEMNI PONUDBI 

 

 

 

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (Uradni llist RS št. 79/06, 1/2008, 68/2008, 10/2012, 

38/2012, 56/2013, 25/2014, 75/2015, v nadaljevanju tudi Zpre-1, uprava ciljne družbe Terme 

Dobrna d.d. (v nadaljevanju ciljna družbe), objavlja mnenje glede prevzemne ponudbe za 

odkup delnic ciljne družbe z oznako ZDDG, ki jo je prevzemnik Alea inženiring d.o.o. (v 

nadaljevanju prevzemnik), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 

40201-2/2017-6 objavil v časopisu Delo dne 2.11.2018.    

 

Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan po pošti in ga je 

družba prejela dne 2.11.2018.                       

 

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje uprava ciljne družbe naslednje 

mnenje:  

 

1. Uprava ciljne družbe, izhajajoč iz podatkov, navedenih v prevzemni ponudbi in 

prospektu, ocenjuje, da izvedba prevzemne ponudbe ne bo imela neposrednih učinkov 

na uresničevanje interesov ciljne družbe.  

 

Prav tako uprava ciljne družbe ocenjuje, da strateški načrt prevzemnika ne bo imel  

vpliva na zaposlovanje in da v strateškem načrtu prevzemnika ni predvidena 

sprememba kraja opravljanja dejavnosti. 

 

2. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni 

nikakršnega dogovora glede prevzemne ponudbe. 

   

3. Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni 

dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že 

ima prevzemnik. 

 

4. Poslovodstvo ciljne družbe ima enega člana. Uprava ciljne družbe ni lastnik vrednostnih 

papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, in ne more sprejeti prevzemne 

ponudbe prevzemnika.  

 

5. Zadnje revidirano Letno poročilo ciljne družbe z obrazloženimi podatki se nanaša na 

leto 2017 in je dostopno na spletni strani ciljne družbe http://www.terme-

dobrna.si/_files/1846/Letno%20porocilo%202017.pdf  

 



  

6. Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je bila na dan 31.12.2017 21,49 EUR                    

in je navedena na strani 7 revidiranega Letnega poročila za leto 2017. Vse delnice ciljne 

družbe imajo glasovalno pravico. 

 

Uprava ciljne družbe bo v skladu s 3. točko 34. člena Zakona o prevzemih mnenje o prevzemni 

ponudbi hkrati z njegovo objavo posredovala predstavnikom delavcev. 

 

 

Dobrna, 9.11.2018 

 

   

 

 Terme Dobrna d.d. 

Leon Tomašić, direktor 

 

 

 
 

 


