
OBVESTILO DELNIČARJEM DRUŽBE AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD 

in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d, O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN 

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČE PONUDBE 
 

 

Delničarji družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu 

d.d (v nadaljevanju »AMZS d.d.«) so na zasedanju skupščine delničarjev dne 8.7.2016 sprejeli sklep, ki omogoča 

nakup lastnih delnic. AMZS d.d. z dnem 18.11.2016 pričenja z izvajanjem programa odkupa lastnih delnic izven 

organiziranega trga.  

 

V skladu s skupščinskim sklepom o lastnih delnicah in načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev, bodo 

delničarji AMZS d.d., lahko podali zavezujočo ponudbo za prodajo delnic na način, kot je opisan v nadaljevanju. 

 

1. ODKUPNA CENA 

 

Družba AMZS d.d. za vsako posamezno delnico AMZS d.d., (v nadaljevanju »delnica AMZR«) v postopku odkupa 

lastnih delnic ponuja ceno 8,00 evra.  

 

2. KOLIČINA ODKUPA 

 

Največja količina delnic AMZR, ki jo družba AMZS d.d., lahko pridobi, je določena s pooblastilom skupščine 

delničarjev, pri čemer s tem obvestilom namerava odkupiti največ 37.000 delnic AMZR (v nadaljevanju »Nakupna 

količina«).  

 

3. ČAS TRAJANJA ODKUPA LASTNIH DELNIC 

 

Družba AMZS d.d. bo odkupovala delnice AMZS od vključno 18.11.2016 do vključno 31.12.2016. 

 

Če pride pred 31.12.2016 do zapolnitve Nakupne količine, kot je določena v 2. točki tega obvestila, bo družba 

AMZS d.d. prenehala odkupovati lastne delnice s trenutkom zapolnitve te Nakupne količine. Družba AMZS d.d. si 

obenem pridružuje pravico do spremembe ali preklica odkupa, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, npr. 

nelikvidnost družbe ipd.  

 

4. ODDAJA ZAVEZUJOČE PONUDBE 

 

Vsak delničar, ki je zainteresiran za prodajo in se odloči prodati delnice v skladu s tem obvestilom in pod pogoji iz 

tega obvestila, lahko odda zavezujočo ponudbo za prodajo delnic. Zavezujočo ponudbo za prodajo delnic 

lahko odda na naslednji način: 

- preko elektronske pošte na naslov tajnistvo@amzs.si ali 

- preko pošte na naslov AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana ali 

- osebno na vložišču družbe.  

 

Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 

- ime in priimek delničarja oziroma firmo in ime ter priimek zakonitega zastopnika firme, 

- naslov stalnega prebivališča delničarja oziroma sedež firme, 

- EMŠO delničarja oziroma matična številka firme , 

- elektronski naslov delničarja, 

- število delnic, ki so predmet zavezujoče ponudbe, 

- ponujena cena, ki mora biti v zavezujoči ponudbi identična, kot je navedeno v 1. točki tega obvestila, sicer se 

takšna zavezujoča ponudba ne bo štela kot veljavna. 

 

 

mailto:tajnistvo@amzs.si


5. SPREJETJE PONUDB, SKLENITEV POGODBE IN IZVRŠITEV 

 

Podane zavezujoče ponudbe delničarjev bodo sprejete po času prejema veljavne zavezujoče ponudbe do 

Nakupne Količine, zavezujoča ponudba z zgodnejšim prejemnim časom ima prednost. Zadnja zavezujoča 

ponudba, ki zapolni Nakupno količino delnic AMZR, se lahko sprejme delno do Nakupne količine delnic AMZR. 

Če v prejšnjem primeru prispe več ponudb z istim prejemnim časom, bodo delno sprejete vse, in sicer sorazmerno, 

do Nakupne količine delnic AMZR.  

 

Delničarji, ki bodo oddali zavezujočo ponudbo, bodo obveščeni o sprejetju njihove ponudbe in povabljeni k sklenitvi 

pogodbe o prodaji delnic najkasneje naslednji delovni dan od prejema zavezujoče ponudbe po elektronski pošti, 

kot bo navedena v zavezujoči ponudbi, ali po pošti. Delničar se je na povabilo dolžan odzvati nemudoma oziroma 

najkasneje v roku 5 delovnih dni ter skleniti pogodbo o prodaji delnic.  

 

Poravnava delnic in plačilo kupnine se bosta izvedla v skladu z medsebojno pogodbo o prodaji delnic in ne 

kasneje, kot četrti delovni dan od sklenitve pogodbe, pri čemer mora delničar zagotoviti prenos delnic na račun 

kupca, kot bo naveden v medsebojni pogodbi o prodaji delnic, najkasneje na dan plačila kupnine.  

 

Če delničar ne ravna v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma, se plačilo kupnine ne bo izvedlo, pri čemer pa 

delničar ostaja v razmerju do AMZS d.d. odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti, ki izvirajo iz podane 

zavezujoče ponudbe in/ali povrnitev škode. 

 

 

Ljubljana, 17.11.2016 

 

 

AMZS d.d. 

 

 


