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1. UVOD 
 
Družba Eerste Niedering Fonds B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: 
Eerste Niedering Fonds B.V. ali glavni delničar) ugotavljamo, da smo na dan izdelave tega poročila 
imetnik 2.705.651 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 
270, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sivent, d.d., Ljubljana ali družba), kar predstavlja 93,71 % 
osnovnega kapitala družbe in 93,71 % glasovalnih pravic družbe.  
 
Navedeno dejstvo nam daje status glavnega delničarja družbe SIVENT, d.d., Ljubljana.  
 
Skladno s statusom glavnega delničarja zato po določbi 384. Člena Zakona o gospodarskih družbah 
(v nadaljevanju: ZGD-1) predlagamo manjšinskim delničarjem, da proti plačilu denarne odpravnine 
v znesku 0,88 EUR za vsako imensko kosovno delnico prenesejo svoje delnice na družbo Eerste 
Niedering Fonds B.V. 
 
Ponujena višina denarne odpravnine je določena oziroma izračunana iz najvišjega prevladujočega 
tečaja delnice družbe na Ljubljanski borzi d.d. v zadnjem 4-letnem obdobju  pred predložitvijo 
predloga o izključitvi manjšinskih delničarjev, pri čemer je za presojo primernosti ponujene denarne 
odpravnine glavni delničar opravil tudi oceno pravične vrednosti družbe SIVENT, d.d., Ljubljana na 
dan 30.9.2017, uprava družbe SIVENT, d.d., Ljubljana pa je izdala izjavo, da se premoženjsko in 
profitno stanje družbe v času od 30.9.2017 do datuma izdelave tega poročila ni bistveno spremenilo 
glede na načrte, upoštevane v oceni pravične vrednosti družbe SIVENT, d.d., Ljubljana. 
 
Zato ocenjujemo, da je ponujena denarna odpravnina pravična in primerna. 
 

2. PRAVNA PODLAGA IN POSTOPEK IZKLJUČITVE MANJŠINSKIH DELNIČARJEV 
 
Predlagana izključitev manjšinskih delničarjev ima pravno podlago v 384. Členu ZGD-1, po katerem 
lahko skupščina delniške družbe na predlog glavnega delničarja sprejme sklep o prenosu delnic 
preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne 
odpravnine. 
 
Za glavnega delničarja se po 384. Členu ZGD-1- šteje delničar, ki je imetnik delnic družbe, ki 
predstavljajo najmanj 90 % osnovnega kapitala družbe, za manjšinske delničarje pa se štejejo 
delničarji, ki so imetniki preostalih delnic družbe. 
 
Lastne delnice in delnice, ki so v skladu z drugim odstavkom 384. Člena ZGD-1- v lasti odvisnih družb 
oziroma drugih za račun glavnega delničarja, niso predmet prenosa. 
 
Za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe, se namreč po drugem 
odstavku 384. Člena ZGD-1  smiselno uporabljajo določbe drugega in četrtega odstavka 528. Člena 
ZGD-1. Skladno s tem se deleži družbe, ki pripadajo drugi družbi, v primeru družbe s kosovnimi 
delnicami, določajo po razmerju med številom kosovnih delnic posameznega delničarja in številom 
vseh izdanih kosovnih delnic. Pri tem izračunu pa se lastne kosovne delnice od vseh izdanih kosovnih 
delnic odštejejo. Kosovne delnice, ki pripadajo drugemu za račun družbe, so izenačene z lastnimi 
kosovnimi delnicami. Za kosovne delnice v lasti glavnega delničarja pa se štejejo tudi kosovne 
delnice, ki pripadajo od njega odvisni družbi, drugemu delničarju za račun glavnega delničarja ali za 
račun od njega odvisne družbe. Pri tem se za odvisno šteje pravno samostojna družba, ki jo 



neposredno ali posredno obvladuje druga družba (obvladujoča družba) oziroma družba, ki je v 
večinski lasti druge družbe. 
 
Objava dnevnega reda skupščine, ki bo odločala o prenosu delnic na glavnega delničarja, mora 
vsebovati firmo in sedež glavnega delničarja ter višino (znesek) denarne odpravnine, ki jo ponuja za 
eno delnico. 
 
Skladno s 386. Členom ZGD-1 mora glavni delničar na skupščini predložiti in predstaviti pisno 
poročilo, v katerem pojasni predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine 
ter pisno poročilo revizorja, ki je pregledal in preizkusil primernost višine denarne odpravnine. 
Revizorjevo poročilo ni potrebno, če se vsi manjšinski delničarji z izjavo odpovedo poročilu. Izjava o 
odpovedi mora biti dana v notarski obliki. Enega ali več revizorjev primernosti višine denarne 
odpravnine imenuje na predlog glavnega delničarja sodišče. Ravno tako revizorjevo poročilo ni 
potrebno, če skupščina delničarjev družbe odloča o izključitvi manjšinskih delničarjev v roku treh 
mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe. V tem primeru je dolžan glavni delničar (kot 
prevzemnik) ponuditi manjšinskim delničarjem nadomestilo takšne vrste in v taki višini, kakor je bilo 
določeno v prevzemni ponudbi. 
 
Manjšinskim delničarjem mora biti pred zasedanjem skupščine omogočen vpogled v: 

- Predlog sklepa o prenosu delnic, 
- Letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, 
- Pisno poročilo glavnega delničarja in 
- Revizorjevo poročilo o reviziji primernosti višine denarne odpravnine (če je le-tega glavni 

delničar dolžan predložiti). 
 
Na zahtevo manjšinskega delničarja mu mora družba najpozneje naslednji delovni dan brezplačno 
dati prepis predloga sklepa o prenosu delnic ter pisnega poročila glavnega delničarja in revizorja (če 
je bil revizor imenovan). 
 
Pred odločanjem o soglasju za prenos delnic na glavnega delničarja mora glavni delničar manjšinske 
delničarje obvestiti o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave 
predloga sklepa o prenosu delnic do zasedanja skupščine. Za pomembne se štejejo spremembe, 
zaradi katerih bi bila primerna drugačna odpravnina. 
 

3. PRAVNE POSLEDICE IZKLJUČITVE MANJŠINSKIH DELNIČARJEV 
 
Pravne posledice prenosa delnic nastanejo z dnem vpisa sklepa skupščine o prenosu delnic 
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register. 
 
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na 
glavnega delničarja. Delnice v nematerializirani obliki klirinško depotna družba deponira na 
posebnem računu, tako da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati. 
 
Manjšinski delničar ohrani pravni interes, če je vložil tožbo, za katero se zahteva pravni interes, ki 
izhaja iz lastništva delnic družbe, do dne skupščine, ki odloča o prenosu delnic na glavnega 
delničarja. 
 
 



4. PRAVIČNA VREDNOST DRUŽBE SIVENT, D.D., LJUBLJANA 
 

4.1. Uvod 
 
Pravična vrednost družbe SIVENT, d.d., Ljubljana je določena na podlagi najvišjega prevladujočega 
tečaja delnice na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., ki v zadnjem 4 letnem obdobju znaša 
0,88 EUR za eno delnico družbe, za presojo primernosti le-te pa je bila opravljena cenitev vrednosti 
njenega celotnega kapitala na dan 30.9.2017. 
 
Cenitev vrednosti celotnega kapitala družbe, ki je potrebna za prejo primernosti določitve denarne 
odpravnine, je opravila Andreja Cedilnik, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij z licenco za 
delo Slovenskega inštituta za revizijo, in rezultate podala v poročilu z naslovom Ocena vrednosti 
družbe Sivent, d.d. na dan 30.9.2017 (v nadaljevanju: cenitveno poročilo). 
 
Ocena vrednosti celotnega kapitala družbe je bila opravljena po stanju na dan 30.9.2017. Analize, ki 
so bile podlaga za opravljeno cenitev, temeljijo na revidiranih letnih poročilih družbe SIVENT, d.d., 
Ljubljana za obdobje 2013 – 2016, računovodskih podatkih družbe za obdobje 01.01. – 30.9.2017 
ter finančnem položaju in poslovanju družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in drugih podatkih povezanih z 
družbo in dejavnostjo, ki jo opravlja. Izdelana je bila v mesecu oktobru 2017. 
 
Zaradi velikega pomena vrednosti naložbe družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v odvisno družbo 
Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. je bila opravljena cenitev družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. 
ter določitev pravične vrednosti za delnico te družbe. Analize, ki so bile podlaga za opravljeno 
cenitev, temeljijo na revidiranih letnih poročilih družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. za obdobje 
2013 – 2016, računovodskih podatkih družbe za obdobje 01.01. – 30.9.2017 ter projekcijah 
finančnega poslovanja za obdobje 01.10.2017 – 31.12.2022, oceni vrednosti nepremičnin v lasti 
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. in drugih podatkih povezanih z družbo in dejavnostjo, ki jo 
opravlja. Izdelana je bila v mesecu oktobru 2017. 
 
Ker od izdelave ocene še ni poteklo veliko časa, menimo, da je primerna tudi kot osnova za presojo 
določitve pravične vrednosti SIVENT, d.d., Ljubljana na dan sklica skupščine ter je ustrezna za presojo 
določitve pravične vrednosti njene delnice in s tem primerne denarne odpravnine za prenesene 
delnice manjšinskih delničarjev.  
 

4.2. Opredelitev standarda vrednosti 
 
Ocena vrednosti družbe je bila izvedena v skladu z mednarodno sprejetimi standardi vrednotenja. 
Posledično je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij uporabila vse potrebne postopke za 
izvedbo vrednotenja v okviru obstoječih pogojev ter pri analiziranju upoštevala vse dejavnike, ki jih 
zahtevajo mednarodni standardi vrednotenja: 

- Pregled javno dostopnih podatkov o podjetju, 
- Pridobitev finančnih podatkov s strani poslovodstva in revidiranih letnih poročil za obdobje 

2013-2016 in na dan 30.9.2017, 
- Pregled splošnih podatkov o poslovanju družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, 
- Analiza finančnega položaja in poslovanja družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, 
- Analiza makroekonomskega okolja in panoge, v kateri deluje družba SIVENT, d.d., Ljubljana, 
- Izvedba ocene vrednosti po metodi neto vrednosti sredstev.  

 



Pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij je za potrebe cenitvenega poročila izdelala tudi oceno 
vrednosti naložbe družbe SIVENT, d.d., Ljubljana v odvisno družbo Gostinsko podjetje Ljubljana na 
dan 30.9.2017 na podlagi:  

- Pregled javno dostopnih podatkov o podjetju, 
- Pridobitev finančnih podatkov s strani poslovodstva in revidiranih letnih poročil za obdobje 

2013-2016, 
- Pregled splošnih podatkov o poslovanju družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., 
- Analiza finančnega položaja in poslovanja družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., 
- Analiza makroekonomskega okolja in panoge, v kateri deluje družba Gostinsko podjetje 

Ljubljana d.d., 
- Pregled projekcij finančnega poslovanja za obdobje 1.10.2017 – 31.12.2022, 
- Izvedba ocene vrednosti po metodi diskontiranega denarnega toka in po metodi prilagojenih 

knjigovodskih vrednosti v pogojih likvidacije, 
- Poročilo o oceni vrednosti nepremičnin v lasti družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., ki jo 

je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Andraž Brilli.  
 

4.3. Uporabljene metode vrednotenja 
 
Za ocenjevanje pravične vrednosti družb se običajno uporablja več metod vrednotenja. Običajno se 
uporabijo: 

- Metode, ki temeljijo na oceni prihodnjih ekonomskih koristi, ki jih bo družba ustvarila za 
lastnike (diskontiranih denarnih tokovih, kapitaliziranih donosih, stopnjah dividendnosti), 

- Metode, ki temeljijo na vrednosti sredstev (likvidacijskih vrednostih, nadomestitvenih 
stroških), 

- Metode, ki temeljijo na tržnem pristopu (primerljivih družb, primerljivih dejavnosti) in 
- Metode, specifične za dejavnost družbe, ki se ocenjuje. 

 
4.3.1. Izbira metod vrednotenja 

 
4.3.1.1. SIVENT, d.d., Ljubljana 

 
Cenitev vrednosti družbe SIVENT, d.d., Ljubljana je bila opravljena z metodo: 

- Uporabljena je bila metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti.  
 
Metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti  se večinoma uporablja za ocenjevanje vrednosti 
podjetij, ki izkazujejo vrednostno visoko materialno aktivo oziroma za naložbena ali holdinška 
podjetja. Ta metoda je zato ustrezna za ocenjevanje vrednosti lastniškega kapitala družbe SIVENT, 
d.d., Ljubljana.  

- Na podlagi te metode je pravična vrednost ene delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana 
ocenjena na 0,17 EUR.  

 
4.3.1.2. Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. 

 
Cenitev vrednosti odvisne družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. je bila opravljena z dvema 
metodama: 

- Uporabljen je bil na donosu zasnovan način ocenjevanja vrednosti in znotraj tega načina 
ocenjevanja metoda diskontiranih denarnih tokov.  



- Kot druga metoda je bil uporabljen nabavnovrednostni način ocenjevanja lastniškega 
kapitala družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.  in znotraj 
tega načina ocenjevanja metoda neto vrednosti sredstev pod predpostavko redne likvidacije. 

 
Navedene metode najbolje ustrezajo namenu, podlagi vrednosti in predmetu ocenjevanja 
vrednosti. Zaradi namena ocenjevanja, ki je opredelitev vrednosti delnice pri izključitvi manjšinskim 
delničarjem, pri tako ocenjenih vrednostih niso bile opravljene prilagoditve z odbitki za tržljivost ali 
obvladljivost. 
 
Metoda diskontiranih denarnih tokov je ustrezna za ocenjevanje tako večinskega kot tudi 
manjšinskega lastniškega kapitala družbe. Projekcija bodočih denarnih tokov družbe predstavlja 
dejanski denarni tok, ki ga lahko pričakuje večinski lastnik kapitala, popravljena za odbitke za 
pomanjkanje obvladovanja in pomanjkanje tržljivosti. Ta metoda je ustrezna za namene ocene 
vrednosti delnice družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. tako po namenu kot tudi po zanesljivosti 
podatkov, na katerih temelji ocena.  

- Na podlagi te metode je vrednost 100 % lastniškega deleža v družbi Gostinsko podjetje 
Ljubljana d.d. ocenjena na 144.000,00 EUR. Ocenjena cena delnice družbe Gostinsko 
podjetje Ljubljana d.d. (upoštevano število vseh izdanih delnic, zmanjšano za lastne delnice) 
je tako 3,34 EUR. 

 
Metoda neto vrednosti sredstev pod predpostavko redne likvidacije se večinoma uporablja za 
ocenjevanje vrednosti podjetij, pri katerih je ogrožena predpostavka časovne neomejenosti 
poslovanja in za podjetje, ki izkazujejo vrednostno visoko materialno aktivo oziroma za naložbena 
ali holdinška podjetja. Ta metoda je zato ustrezna za ocenjevanje vrednosti lastniškega kapitala 
družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d.  

- Na podlagi te metode je vrednost 100 % lastniškega deleža v družbi Gostinsko podjetje 
Ljubljana d.d. ocenjena na 0,00 EUR.  

 
4.3.1.3. Pravična vrednost ene delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana 

 
Sklep o oceni vrednosti je bil oblikovan na podlagi metode prilagojenih knjigovodskih vrednosti in 
glasi: 
 

Pravična vrednost ene delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana je ocenjena na  
0,17 EUR. 

 
Ocena vrednosti je bila pripravljena na dan 30.9.2017. 
 
 

5. VIŠINA DENARNE ODPRAVNINE 
 
Na osnovi navedenih kriterijev, predvsem najvišjega prevladujočega tečaja delnice na organiziranem 
trgu v zadnjem 4-letnem obdobju v višini 0,88 EUR, ki odraža vrednost delnice, kot jo ocenjujejo 
udeleženci na kapitalskih trgih, ki so dobro poučeni vlagatelji, ki pri svojem investiranju ocenijo tudi 
pričakovana tveganja in donose posamezne naložbe, hkrati pa za takšne ocene imajo vse potrebne 
informacije, saj je družba SIVENT, d.d., Ljubljana javna delniška družba, ki je zavezana k 
transparentnemu obveščanju javnosti o tekočem finančnem poslovanju ter vseh drugih pomembnih 
podatkih o njenem poslovanju, tveganjih in statusu ter ki je zavezana k reviziji svojih računovodskih 



izkazov. O višini ponujene denarne odpravnine smo v obzir vzeli tudi ocenjeno pravično vrednost 
navadne imenske kosovne delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, ki na dan 30.9.2017 znaša 0,17 
EUR.  
Zato manjšinskim delničarjem kot nadomestilo za prenos delnic predlagamo višjo vrednost, in sicer: 
 

denarno odpravnino v višini 
0,88 EUR 

za eno navadno imensko kosovno delnico. 
 
 
Obrazložitev: 
Predlagano višino denarne odpravnine v višini 0,88 EUR za eno navadno imensko kosovno delnico 
družbe SIVENT, d.d., Ljubljana ocenjujemo kot primerno, ker: 

- je najvišji prevladujoč tečaj za eno delnico SING v zadnjem 4 letnem obdobju bil 0,88 EUR, 
- je tečaj delnice z oznako SING na Ljubljanski borzi – vstopna kotacija trenutno 0,88 EUR, 
- je ponderiran tečaj delnice SING (kot ponder je bil upoštevan obseg prometa pri 

posameznem tečaju) na Ljubljanski borzi v letu 2017 znašal 0,62 EUR,  
- tabela povprečnih, ponderiranih, maksimalnih in minimalnih tečajev delnice SING v 4-letnem 

obdobju 2014-2017 je naslednja: 

 
- je družba SIVENT, d.d., Ljubljana pri prodaji delnic SING, ki so bile v lasti pravnih skupnosti v 

mesecu decembru 2017 dosegla ceno 0,88 EUR, 
- je prevladujoči tečaj delnice z oznako SING na Ljubljanski borzi – vstopna kotacija v letu 2017 

od trenutka, ko je glavni delničar dokapitaliziral družbo SIVENT, d.d., Ljubljana 
(dokapitalizacija je v sodni register bila vpisana dne 14.2.2017, prospekt za izdajo novih 
delnic je ATVP potrdil dne 29.6.2017), njegov delež pa je po dokapitalizaciji presegel 90 % 
osnovnega kapitala družbe, s čimer so preostali delničarji pridobili možnost izstopiti iz družbe 
skladno z določili ZGD-1, znašal 0,88 EUR,  

- je kot presoja za določitev primerne in pravične denarne odpravnine uporabljena ocenjena 
pravična vrednost družbe SIVENT, d.d., Ljubljana po stanju na dan 30.9.2017, ki znaša 0,17 
EUR, 

- je ocena pravične vrednosti družbe SIVENT, d.d., Ljubljana izračunana iz ocenjene pravične 
vrednosti družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. po stanju na dan 30.9.2017, 

- v času od izdelave ocene pravične vrednosti družbe SIVENT, d.d., Ljubljana do priprave tega 
poročila ni prišlo do pomembnejših sprememb  premoženja družbe, ki bi vplivale na rezultat 
cenitve, 

- v času od izdelave ocene pravične vrednosti družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d. do 
priprave tega poročila ni prišlo do pomembnejših sprememb  premoženja družbe, ki bi 
vplivale na rezultat cenitve, 

- je glavni delničar naredil tudi primerjavo ocenjenih pravičnih vrednosti delnice na dan 
30.9.2017 s cenitvijo na dan 30.9.2016, ki je bila opravljena za potrebe dokapitalizacije 
družbe SIVENT, d.d., Ljubljana s strani glavnega delničarja ter je ugotovil: 
 

v EUR 2014 2015 2016 2017

Povprečni tečaj 0,20 0,28 0,35 0,62

Ponderiran tečaj 0,20 0,28 0,35 0,62

Maksimalni tečaj 0,21 0,32 0,46 0,90

Minimalni tečaj 0,15 0,16 0,20 0,36



v EUR 
Vrednost 

delnice SING 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 - metoda DCF 0,17 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 - upoštevaje povprečno vrednost 
nepremičnin odvisne družbe po vseh izvedenih metodah 

0,17 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 - upoštevaje povprečno vrednost 
nepremičnin odvisne družbe po uporabljenih metodah 

0,12 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 in 30.6.2016 - upoštevaje 
povprečno vrednost nepremičnin odvisne družbe po vseh izvedenih 
metodah 

0,41 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 in 30.9.2016 - upoštevaje 
povprečno vrednost nepremičnin odvisne družbe po uporabljenih 
metodah 

0,58 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 in 30.6.2016 - upoštevaje metodo 
DCF in povprečno vrednost nepremičnin odvisne družbe po vseh izvedenih 
metodah 

0,35 

Ocena pravične vrednosti na 30.9.2017 in 30.6.2016 - upoštevaje metodo 
DCF in povprečno vrednost nepremičnin odvisne družbe po vseh 
uporabljenih metodah 

0,44 

- če upoštevamo zgolj in samo cenitev iz leta 2016 (brez upoštevanja vseh preostalih metod 
za ocenjevanje iz trenutno veljavne in aktualne cenitve iz leta 2017, ki so merodajne za 
presojo določitve vrednosti denarne odpravnine in brez upoštevanja trenutnega in v 
zadnjem 4 letnem obdobju najvišjega prevladujočega borznega tečaja delnice ter tudi 
stroškov prodaje delnic na trgu), analiza občutljivosti spremembe cene poda vrednost 1,03 
EUR,  

- znašajo provizije pri klasični prodaji delnic preko organiziranega trga Ljubljanske borze: 

Borzna provizija Ljubljanske borze 0,08% minimalno 0,8 EUR 

Provizija KDD 0,03% minimalno 0,31 EUR 

Provizija borzno posredniške družbe 1% minimalno 12 EUR 

kar pri povprečnem imetništvu delnic SING, ki je 18 delnic, pomeni, da bi posamezni delničar 
pri klasični prodaji delnic na trgu moral plačati tudi stroške te prodaje (stroški provizije 
Ljubljanske borze, KDD in borzne hiše), ki bi za imetnika s povprečnim številom delnic znesli 
skupaj 13,11 EUR, neto vrednost ene delnice bi po prodaji tako znašala 0,15 EUR na delnico, 
investitorji pa te stroške vključijo že v svoja pričakovanja, na osnovi katerih se oblikuje tečaj 
delnice na organiziranem trgu; v primeru tukaj predlagane izključitve manjšinskih 
delničarjev, na podlagi katere bodo vsi manjšinski delničarji prejeli denarno odpravnino za 
svoje delnice, ti stroški prodaje delnic ne bremenijo delničarjev, zato bo njihovo dejansko 
neto izplačilo za delnice družbe višje, ker ne bo obremenjeno s stroški prodaje delnic na trgu, 
saj vse stroške prenosa delnic z računov  manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja 
na v celoti prevzame in poravna glavni delničar, 

- jo za primerno ocenjuje imenovani pooblaščeni revizor. 
 

Na predlog glavnega delničarja je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. Ng 71/2017 z dne 
03.01.2018 za revizorja primernosti višine denarne odpravnine imenovalo pooblaščeno revizorko  
Brigito Aljaž iz revizijske družbe Plus Revizija d.o.o.. 
 
Sklepa skupščine o soglasju za prenos delnic na glavnega delničarja ni mogoče izpodbijati, če 
katerikoli manjšinski delničar ocenjuje, da ponujena višina odpravnine ni primerna ali da ni ponujena 
pravilno. Vsak manjšinski delničar ima pravico predlagati, da primerno odpravnino določi sodišče. 



 
6. POSTOPEK ZAGOTOVITVE DENARNE ODPRAVNINE 

 
Izplačilo denarnih odpravnin bo glavni delničar izvršil sam ali preko zastopnika: banke Gorenjska 
banka d.d. oziroma KDD d.d. V slednjem primeru bo glavni delničar sklenil pogodbo o prevzemu 
storitve izplačila denarne odpravnine v zvezi s prenosom nematerializiranih delnic manjšinskih 
delničarjev na glavnega delničarja. 
 
Glavni delničar bo takoj po skupščini, ki bo odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev, posredoval 
KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) nalog za prenos delnic na 
glavnega delničarja, na podlagi katerega bo KDD po vpisu sklepa skupščine o prenosu delnic v sodni 
register opravila prenos teh delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja. 
Po vpisu prenosov delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev bo KDD 
obvestila glavnega delničarja o imetnikih – upravičencih do denarne odpravnine oziroma jim bo 
izplačala denarno odpravnino. 
 
Glavni delničar oziroma zanj KDD d.d. ali pooblaščena banka bo izplačal denarne odpravnine 
manjšinskim delničarjem, ki so upravičeni do izplačila in za katere bo imel popolne in pravilne 
podatke, potrebne za izplačilo, nemudoma oziroma predvidoma najkasneje v roku 8 delovnih dni od 
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja centralnem registru. V kolikor glavni delničar 
ne bo imel popolnih in pravilnih podatkov, potrebnih za izplačilo, bo izplačilo takšnim upravičencem 
izvedel v roku 5 delovnih dni od prejema manjkajočih podatkov. 
 
Vse stroške prenosa delnic in izplačila denarnih odpravnin krije glavni delničar. 
 
Za zavarovanje izplačila denarne odpravnine manjšinskih delničarjev je Eerste Niedering Fonds B.V. 
skladno z drugim odstavkom 385. Člena ZGD-1 upravi družbe SIVENT, d.d., Ljubljana predložil 
garancijsko izjavo banke Gorenjska banka d.d., s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti družbe Eerste Niedering Fonds B.V. kot glavnega delničarja za izplačilo 
odpravnine za pridobljene delnice. 
 
 
       

 


