
 
 

 

 

Ljubljana, 13. decembra 2016 

 
Odkup delnic družbe AMZS d.d. za Avto-moto zvezo Slovenije izvaja 
borznoposredniška družba ALTA Invest 
 
Avto-moto zveza Slovenije je 10. decembra 2016, v skladu s sklepom skupščine z dne 
8. december 2016, na podlagi 24. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavila namero, 
da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe AMZS družba 
za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., 
Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000 (»AMZS d.d.«), z 
oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 (»delnice ciljne družbe«), ki še niso v njeni 
lasti. Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila 
borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 
1000 Ljubljana.  
 
ALTA Invest bo imetnikom delnic AMZR poslala dopis, v katerem jih bo obvestila, da za svojo 
stranko, torej Avto-moto zvezo Slovenije, odkupuje delnice družbe AMZS d.d. Ljubljana. 
Ponujena cena za delnico je 8 EUR.  
 
Avto-moto zveza Slovenije je v pogajanjih z ALTA Invest dosegel, da bo ta imetnikom delnic z 
oznako AMZR zagotovila ugodnejšo ceno za vse svoje storitve v prodajnem procesu, tako pri 
odpiranju trgovalnega računa kot pri sami prodaji. V dopisu bo delničarje obvestila, kakšni so 
stroški, povezani z odpiranjem in vodenjem trgovalnega računa ter s prodajo, kje lahko 
delničarji opravijo prodajo (ta je možna na sedežu družbe ALTA Invest, Železna cesta 18, 
Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 17. uro, 20. in 21. decembra 2016 med 12.00 in 17.30 pa 
tudi na sedežu Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska cesta 128, Ljubljana) in katere 
dokumente za to potrebujejo. 
 
Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je odločitev o povečanju deleža v AMZS d.d. sprejela 
ob upoštevanju sklepa skupščine z dne 17. marec 2003 in 16. december 2010, situacije na 
trgu (z uveljavitvijo novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki ukinja 
brezplačne registrske račune pri KDD, so mali delničarji AMZS d.d. zaradi stroškov, ki so 
oziroma bodo povezani z odprtjem in vodenjem trgovalnega računa, začeli prodajati svoje 
deleže) ter z namenom doseganja ciljev, opredeljenih v Letnem načrtu AMZS za leto 2017, ki 
ga je prav tako potrdila skupščina, in v Strategiji AMZS 2016–2020.  
 
Na posledice morebitnega neprenosa delnic z registrskega računa pri KDD na trgovalni račun 
pri borznoposredniški hiši bo imetnike delnic z omenjenim dopisom opozorila tudi ALTA Invest. 
Imetniki vrednostnih papirjev, ki teh do 31. decembra 2016 ne bodo prenesli na trgovalne 
račune pri borznoposredniških hišah, jih po tem datumu namreč ne bodo mogli prodati, temveč 
bodo preneseni na sodni depozit, kjer jih bodo lahko, proti plačilu, prevzeli v naslednjih petih 
letih, po tem obdobju pa bodo pripadli Republiki Sloveniji. 
 
Za dodatne informacije v zvezi s prodajo delnic lahko delničarji pokličejo družbo ALTA Invest 
na telefonsko številko 01 32 00 300 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) ali Avto-moto zvezo 
Slovenije (Romano Močnik Žavbi ali Simona Jurkoviča) na telefonsko številko 01 530 52 08 
(vsak delovnik med 9. in 17. uro). 
 
 

  


