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Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur.l. RS, št. 79/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: 

»ZPre-1«) daje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun 

prevzemnika 

 
 

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  

 AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim 

udeležencem v cestnem prometu d.d., Ljubljana 
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-16/2016-9 z dne 05. 01. 2017; 

v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«.  

 
1. PREVZEMNIK 

Popolno ime:   AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE    

Naslov:    Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana 

 

v tekstu: »prevzemnik« oz. »AMZS«. 

 

2. VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE  

 

Firma in sedež ciljne družbe:  

Firma:   AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v 

cestnem prometu d.d.    

Skrajšana firma:   AMZS d.d.  

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana 

 

v tekstu: »AMZS d.d.« ali »ciljna družba«. 

 

Vrednostni papirji:  

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto 

prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. 

vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), in so izdane v nematerializirani obliki v centralnem 

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »CRNVP« oz. »centralni register«), ki ga 

vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju: »CDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako AMZR in ISIN kodo 

SI0031114463.  

 

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša 

na vseh 1.122.940 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 910.063 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu 

prevzemnika, torej na vseh preostalih 212.877 delnic ciljne družbe.  

 
3. POGOJI PREVZEMNE PONUDBE   

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v 

denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne 

ponudbe, znaša 8,00 EUR. 
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4. VELJAVNOST PREVZEMNE PONUDBE OD VKLJUČNO 06. 01. 2017 DO VKLJUČNO 14. 02. 2017 DO 12. 

URE 

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 06. 01. 2017 do vključno 14. 02. 2017 do 12. ure, razen 

če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1. 

 

5. PRAG USPEŠNOSTI – NAJNIŽJI ODSTOTEK VSEH VREDNOSTNIH PAPIRJEV, KI JIH MORA PREVZEMNIK 

SKUPAJ Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI, KI JIH ŽE IMA, PRIDOBITI NA PODLAGI PREVZEMNE PONUDBE, DA 

BI GA TA ZAVEZOVALA  

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic 

ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta 

zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic 

ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 

 

6. OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ  

 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. 

člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne 

ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega 

pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 

 

7.  IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE  

 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti 

prevzemnika po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni denarni račun 

CDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, ki niso bile v skladu s 

Pravili poslovanja CDD deponirane pri CDD. 

 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za 

trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju tudi: »agencija« ali »ATVP«) o izidu prevzemne ponudbe, s 

katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti 

prevzemnikovo denarno obveznost v korist akceptantov, in sicer skladno s Pravili poslovanja CDD in 

Navodili CDD, ki bodo veljala na dan izplačil.  

 

Skladno s trenutno veljavnimi Pravili poslovanja CDD, CDD navedeno obveznost prevzemnika do 

posameznega akceptanta izpolni tako, da opravi plačilo v višini denarne terjatve posameznega 

akceptanta do prevzemnika v breme svojega fiduciarnega denarnega računa in v dobro akceptantovega 

denarnega računa, ki je bil v CRNVP posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne družbe v breme 

akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem.  

 

V primeru, da bo po objavi prevzemne ponudbe oz. do izpolnitve denarnih obveznosti do akceptantov iz 

prevzemne ponudbe prišlo do spremembe Pravil poslovanja CDD oz. Navodil CDD oz. drugih relevantnih 

predpisov, se bo izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti do akceptantov opravilo v korist 

akceptantov skladno s Pravili poslovanja CDD in Navodili CDD, ki bodo veljala na dan izplačil. 

 

Podrobneje je postopek izpolnitve obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe pojasnjen v točki 1.5.2. 

Prospekta za odkup delnic družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim 

udeležencem v cestnem prometu d.d. (v tekstu: »prospekt« ali »prevzemni prospekt«), ZPre-1, Pravilih 

poslovanja CDD in Navodilih CDD. 



 
 

   

 

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem 
prometu d.d. - 4 

 

8. PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE 

 

Če prevzemna ponudba ni uspešna (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«), nastopijo 

naslednje posledice: 

� pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za 

razvezane,  

� omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe in omejitve razpolaganja 

prevzemnika z deponiranimi delnicami ciljne družbe prenehajo, 

� prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe ne sme dati 

nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta 

ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel 

prevzemni prag. 

 
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD skladno z ZPre-1 v roku 8 dni po prejemu odločbe 

ATVP o izidu prevzemne ponudbe: 

� delnice ciljne družbe prenesti v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro 

računov akceptantov, v breme katerih so bile te delnice ciljne družbe predhodno 

prenesene, in 

� prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva in deponirane delnice ciljne družbe. 

 

Primeri, v katerih prevzemna ponudba ni uspešna, kot tudi posledice neuspešne prevzemne ponudbe za 

prevzemnika, so podrobneje predstavljeni v točki 1.5.2. prevzemnega prospekta. 

9.  DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO  

 

Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev. 

 

Priglasitev koncentracije 

Priglasitev koncentracije nad ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: »AVK«) ni potrebna. 

 

Prevzemna namera 

Dne 10. 12. 2016 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, 

ki še niso v njegovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 816.183 

od skupno 1.122.940 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 72,68 % vseh delnic ciljne družbe.  

  

Druge pomembne informacije 

Od dneva objave prevzemne namere do dneva objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik pridobil 

dodatnih 93.880 delnic ciljne družbe. Ta prevzemna ponudba je zato obvezna prevzemna ponudba v 

smislu ZPre-1. 

 

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 910.063 delnic ciljne družbe, kar 

predstavlja 81,04 % vseh delnic ciljne družbe.  

 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem 

prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne 

družbe. 
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Prevzemnik: 

� za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih 

papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

 

� za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, 

dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 

1.6.1. prevzemnega prospekta.  

10.  BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ ČLANA CDD IN KI V IMENU IN ZA RAČUN 

PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO 

 

Borznoposredniška družba, ki ima položaj  člana CDD in ki v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za 

račun prevzemnika kot njegov pooblaščen član daje prevzemno ponudbo, je ALTA Invest, investicijske 

storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«). 

11.  IZJAVA O SPREJEMU PREVZEMNE PONUDBE  

 

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno 

izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o 

sprejemu ponudbe«), ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času 

posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih 

vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove 

izjave o sprejemu ponudbe (v tekstu: »član CDD«). Informativni seznam bank in borznoposredniških 

družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega 

prospekta. Mesta pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno 

ponudbo, so navedena v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. 

 

Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi akceptant sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v 

dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni član CDD (v tekstu: 

»račun stranke«), mora akceptant izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov 

račun stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. 

 

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa 

stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, 

morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD in prenesti delnice ciljne družbena 

svoj račun stranke pri tem članu CDD. 

 

Za pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. se štejejo 

popolne, pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo do pooblaščenega člana 

ALTA Invest d.d. prispele do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 14. 02. 2017, do 12. 

ure. Ne glede na navedeno velja, da se bo - v kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel v eni 

izmed poslovalnic Banke Koper d.d., katerih seznam je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta - za 

popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o sprejemu ponudbe štela zgolj tista 

izjava, ki bo oddana s strani akceptanta v eni izmed poslovalnic Banke Koper d.d. iz Priloge 2 

prevzemnega prospekta najkasneje do vključno 10. 02. 2017. Vse izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo 
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oddane v kateri koli od navedenih poslovalnic Banke Koper d.d. po tem datumu, se ne bodo štele za 

pravilno oddane. 

 

Niti pooblaščeni član ALTA Invest d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. 

prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po 

telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v 

posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. ne bi 

bilo mogoče oz. jih pooblaščeni član ALTA Invest d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za 

kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z 

navedenim. 

 

Stroški, ki bremenijo akceptanta, so podrobneje predstavljeni v točki 1.3.5. prevzemnega prospekta, 

podrobnejši postopek in pogoji za veljaven sprejem prevzemne ponudbe s strani akceptantov pa v točki 

1.5.1. prevzemnega prospekta. 

 

12.  DOSTOPNOST PROSPEKTA 

 

Prevzemni prospekt je (v tiskani obliki) dostopen pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so 

upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije - 

informativni seznam teh je v Prilogi 1 prevzemnega prospekta -  ter na sedežu in pri odvisnih 

borznoposredniških zastopnikih pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., ki so navedeni v Prilogi 2 

prevzemnega prospekta. 

 

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na 

območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na 

njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta. 

 

Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. 

(www.alta.si, rubrika sporočila za javnost) in je na razpolago v tiskani obliki na sedežu ciljne družbe. 
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POGLAVJE 1:  PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI  
 

 

1.1.  PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 

PONUDBA 

  

1.1.1.  Firma in sedež ciljne družbe  

 

Firma:   AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v 

cestnem prometu d.d.    

Skrajšana firma:   AMZS d.d.  

Sedež/ poslovni naslov:  Ljubljana / Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana 

 

 (v nadaljevanju: »AMZS d.d.« ali »ciljna družba«). 

 

1.1.2.  Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba  

 

Vrsta in razred vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: navadne prosto 

prenosljive imenske kosovne delnice ciljne družbe z glasovalno pravico, ki vse predstavljajo en razred oz. 

vrsto (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), in so izdane v nematerializirani obliki v centralnem 

registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »CRNVP« oz. »centralni register«), ki ga 

vodi KDD – CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju: »CDD« oz. »klirinškodepotna družba«), in sicer z oznako AMZR in ISIN kodo 

SI0031114463.  

 

Število vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba: Prevzemna ponudba se nanaša 

na vseh 1.122.940 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 910.063 delnic ciljne družbe, ki so že v imetništvu 

prevzemnika, torej na vseh preostalih 212.877 delnic ciljne družbe.  

 

1.2.  PODATKI O PREVZEMNIKU  

 

1.2.1.  Ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež prevzemnika  

 
 

Popolno ime:   AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE    

Naslov:    Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana 

 

(v nadaljevanju: »prevzemnik« oz. »AMZS«). 

 

 
1.2.2.  Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj člana CDD in ki v imenu in za račun 

prevzemnika daje prevzemno ponudbo 

 

Firma:    ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. 

Skrajšana firma:   ALTA Invest d.d. 

Sedež:    Ljubljana  

Poslovni naslov:   Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 

 

(v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«). 
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1.3.  POGOJI PREVZEMNE PONUDBE 

   

1.3.1.  Cena  

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v 

denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne 

ponudbe, znaša 8,00 EUR. 

 

1.3.2.  Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe  

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 06. 01. 2017 do vključno 14. 02. 2017 do 12. ure, razen 

če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 

s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: »ZPre-1«). 

 
1.3.3.  Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik skupaj 

z vrednostnimi papirji, ki jih že ima, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala  

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic 

ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta 

zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic 

ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe. 

 

1.3.4.  Podroben opis načina določitve ponujene cene  

 

Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, 

znaša 8,00 EUR. 

 

Prevzemnik je ceno določil na podlagi poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki ga je 

pripravila družba Baklus d.o.o. Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana, in za njo kot nosilka naloge mag. 

Barbara Gorjup, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, z veljavnim dovoljenjem za delo pri 

Slovenskem inštitutu za revizijo (odločba št. DOP-P-1/16-325 z dne 21. 6. 2016). 

 

Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet te prevzemne 

ponudbe, ustreza tudi zahtevi 2. odstavka 17. člena ZPre-1, da cena v prevzemni ponudbi ne sme biti 

nižja od najvišje cene, po kateri je prevzemnik delnice ciljne družbe pridobival v obdobju zadnjih 12 

mesecev pred objavo te prevzemne ponudbe.  

  

Nadalje je primernost cene v tej prevzemni ponudbi preveril tudi revizor, ki ga je na predlog 

prevzemnika imenovalo sodišče. Pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi je, 

skladno s 13. točko 2. odstavka 28. člena ZPre-1, objavljeno v poglavju 7 tega prevzemnega prospekta. 

 

1.3.5.  Stroški, ki bremenijo akceptanta  

 

Če akceptant še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke (v nadaljevanju: 

»račun stranke«) pri članu CDD, pri katerem je v skladu z ZPre-1 mogoče sprejeti prevzemno ponudbo (v 

tem prevzemnem prospektu: »član CDD«), mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na 

svoje stroške prenesti delnice ciljne družbe na svoj račun stranke pri članu CDD. Informativni seznam 

bank in borznoposredniških družb, pri katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v 

Prilogi 1 prevzemnega prospekta. 
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Akceptanta bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški prenosa delnic ciljne družbe 

na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni 

drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni član CDD. 

ALTA Invest d.d. bo imetniku delnic ciljne družbe, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA 

Invest d.d. in pri družbi ALTA Invest d.d. nima odprtega računa stranke, na podlagi pogodbe o borznem 

posredovanju, posredovanju naročil in vodenju računov finančnih instrumentov (v nadaljevanju: 

»pogodba o borznem posredovanju«) odprla račun stranke. Imetnik je dolžan v zvezi s pogodbo o 

borznem posredovanju plačevati stroške skladno z navedeno pogodbo in vsakokrat veljavnim cenikom 

ALTA Invest d.d., ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba uspešna ali neuspešna.  

Cenik in splošni pogoji družbe ALTA Invest d.d. so na voljo na naslednji povezavi: 

https://www.alta.si/dokumenti_pogoji_in_ceniki#tab0_0  

Akceptant, ki bo prevzemno ponudbo sprejel pri družbi ALTA Invest d.d., vse stroške, povezane z 

odprtjem računa stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki zapadejo v plačilo najkasneje naslednji 

delovni dan, ko ALTA Invest d.d. vnese akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe v centralni register, 

plača, v kolikor je na izjavi o sprejemu ponudbe, kot račun, na katerega naj se izplača kupnina za delnice 

ciljne družbe, navedel: 

� svoj podračun na denarnem računu strank pri ALTI Invest d.d. (v nadaljevanju: »denarni račun 

pri ALTI Invest d.d.«): na podlagi računa ALTE Invest d.d. za vse stroške, povezane s sprejemom 

prevzemne ponudbe imetnika ALTE Invest in z morebitnim odprtjem imetnikovega računa 

stranke. V kolikor predmetni stroški niso plačani najkasneje do prejema kupnine od prodaje 

delnic ciljne družbe na denarni račun pri ALTI Invest d.d., akceptant nepreklicno dovoljuje in 

pooblašča družbo ALTA Invest d.d., da za poravnavo vseh zapadlih obveznosti akceptanta do 

ALTA Invest d.d., torej tudi prej navedenih neplačanih stroškov, v breme denarnega 

dobroimetja akceptanta na njegovem denarnem računu pri ALTI Invest d.d. poplača svoje 

terjatve do akceptanta (v nadaljevanju: »poplačilo stroškov«), s čimer se imetnik s podpisom 

izjave o sprejemu ponudbe izrecno strinja;  

� bančni račun ali drug račun, ki ni račun iz prejšnje alineje: na podlagi računa, izstavljenega s 

strani družbe ALTA Invest d.d.  

V primeru, da bo imetnik delnic ciljne družbe izjavo o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe, glede 

katerih želi kot njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, predložil družbi ALTA Invest d.d in se bo 

izkazalo, da sprejem prevzemne ponudbe v zvezi s temi delnicami pri družbi ALTA Invest d.d. v celoti ni 

možen, izjava o sprejemu ponudbe pa je iz razlogov, opisanih v točki 1.5.1. prevzemnega prospekta, v 

celoti neveljavna, je ta imetnik upravičen do vračila morebiti že plačanega nadomestila za sprejem 

prevzemne ponudbe. ALTA Invest d.d. bo tako temu imetniku na njegov denarni/bančni račun, ki ga bo 

navedel na izjavi o sprejemu ponudbe za delnice ciljne družbe oz. na njegov račun, ki je zaveden v 

evidencah ALTA Invest d.d., vrnila že plačano nadomestilo za sprejem prevzemne ponudbe, ne pa tudi 

ostalih stroškov, povezanih z morebitnim odpiranjem računa stranke pri ALTI Invest d.d. in prenosom 

nematerializiranih vrednostnih papirjev imetnika.  

 

Če akceptant prevzemne ponudbe ne sprejme pri družbi ALTA Invest d.d., temveč pri drugem članu 

CDD, nosi stroške, kot jih je določil ta član CDD (npr. stroški, povezani z odprtjem računa stranke, stroški 

prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun stranke, morebitni stroški, povezani s 

sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava 

posamezni član CDD). 
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1.4.  OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI  

 

Ker za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, poleg dovoljenja iz 32. 

člena ZPre-1 ni potrebno drugo dovoljenje ali soglasje kateregakoli organa, predmet prevzemne 

ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega 

pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1. 

 

1.5.  POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ 

PREVZEMNE PONUDBE 

 

1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe  

 

Akceptant sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe na ustrezno 

izpolnjenem in podpisanem obrazcu IZJ-DEN iz Priloge 3 prevzemnega prospekta (v tekstu tudi: »izjava o 

sprejemu ponudbe«), ki jo pod pogoji in v času trajanja prevzemne ponudbe in v delovnem času 

posameznih sprejemnih mest da članu CDD iz 3. člena ZPre-1, ki vodi njegov račun nematerializiranih 

vrednostnih papirjev stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so predmet njegove 

izjave o sprejemu ponudbe. Informativni seznam bank in borznoposredniških družb, pri katerih je 

mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, je naveden v Prilogi 1 prevzemnega prospekta. Mesta 

pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., na katerih je mogoče sprejeti prevzemno ponudbo, so navedena 

v Prilogi 2 prevzemnega prospekta. 

 

Izjava o sprejemu ponudbe skladno z veljavno zakonodajo vsebuje oziroma mora vsebovati: 

 

1. oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave; 

2. nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v 

nadaljnjem besedilu: akceptantov nalog); 

3. številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali 

razlike v ceni; 

4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta; 

5. naslov oziroma sedež akceptanta; 

6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta; 

7. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV; 

8. lastnoročni podpis akceptanta. 

 
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi akceptant sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane v 

dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni član CDD (račun 

stranke), mora akceptant izjavo o sprejemu ponudbe predložiti temu članu CDD, ki vodi njegov račun 

stranke, sicer se taka izjava ne šteje za pravilno oddano. 

 

Imetnik delnic ciljne družbe, ki ima pri družbi ALTA Invest d.d. odprt račun stranke in mu posledično 

ALTA Invest d.d. vodi njegov račun stranke, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe, ki so 

predmet njegove izjave o sprejemu ponudbe, lahko, ob pogoju, da družba ALTA Invest d.d. glede 

navedenega razpolaga z veljavno dokumentacijo v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16: »ZPPDFT-1«) oz. gre za osebo, ki izpolnjuje pogoje za 

poenostavljen pregled stranke po 57. členu ZPPDFT-1, ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o 

sprejemu ponudbe posreduje na sedež ALTA Invest d.d. tudi: 

� po pošti na naslov: ALTA Invest d.d., Sprejemna pisarna, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, 

Slovenija, 

� po faksu na številko 00 386 (0)1 3 200 301 ali  
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� na elektronski naslov prevzem@alta.si, 

 

pri čemer se v tem primeru za čas prejema izjave o sprejemu ponudbe šteje, ko ALTA Invest d.d. prejme 

akceptantovo izjavo o sprejemu ponudbe na enega od zgoraj navedenih načinov. 

 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za poenostavljen pregled stranke, so zlasti, ne pa nujno: banke, hranilnice, 

zavarovalnice, družbe za upravljanje investicijskih skladov, upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, 

pokojninske družbe, borznoposredniške družbe, s sedežem  v Republiki Sloveniji ali v državi članici; javne 

družbe s sedežem v Republiki Sloveniji oz. državi članici, ki kotirajo na organiziranem trgu v Republiki 

Sloveniji oz. državi članici, na katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije spoštovati zahtevo 

po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu. Osebe, ki menijo, da izpolnjujejo 

pogoje za poenostavljen pregled stranke, lahko podrobne informacije o dokumentaciji, ki so jo dolžne 

predložiti družbi ALTA Invest d.d., pridobijo od družbe ALTA Invest d.d. na telefonski številki 00 386 (0)1 

32 00 352 ali 00 386 (0)1 32 00 385 ali po elektronski pošti na elektronski naslov mo@alta.si. 

 

Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa 

stranke pri članu CDD in želijo sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika za delnice ciljne družbe, 

morajo predhodno odpreti račun stranke pri kateremkoli članu CDD iz 3. člena ZPre-1 in prenesti delnice 

ciljne družbe na svoj račun stranke pri tem članu CDD. 

 

Akceptantov član CDD mora na podlagi akceptantove izjave o sprejemu ponudbe v centralni register 

posredovati nalog za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro 

akceptantovega računa za prevzem. Akceptantov član CDD mora hkrati s posredovanjem tega naloga v 

centralni register, pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. poslati akceptantovo izjavo o sprejemu 

ponudbe, in sicer najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. Velja, da je s posredovanjem 

naloga za prenos v centralni register akceptantov član CDD v centralni register posredoval tudi nalog za 

vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD na delnicah ciljne družbe, prenesenih v dobro računa za 

prevzem.  

 

Z delnicami ciljne družbe, vpisanimi v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant ne more več 

razpolagati.  

 

Delnice ciljne družbe so za prenos v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa 

za prevzem ustrezne v smislu drugega odstavka 45. člena trenutno veljavnih Pravil poslovanja CDD le, če 

niso obremenjene oziroma če so obremenjene z vpisi takšne narave, ki ob prenosu delnic ciljne družbe 

na prevzemnika prenehajo. 

 

V skladu s 117. členom trenutno veljavnih Pravil poslovanja CDD se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe 

že od vsega začetka ni veljavna:  

� če je potrebno na delnicah ciljne družbe, vpisanih v dobro računa za prevzem, opraviti vpis 

bremena, za katerega vpisana prepoved razpolaganja v korist CDD ni ovira (v tem primeru CDD 

prenese delnice ciljne družbe v breme računa za prevzem in v dobro računa, v breme katerega 

so bile delnice ciljne družbe predhodno prenesene); 

 

� če je potrebno uveljaviti izbiro druge osebe, ki je glede na vneseni nalog za prenos delnic ciljne 

družbe upravičena do njihovega prejema.  
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Če v skladu z zakonom, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, in Pravili poslovanja CDD ne pride 

do prenosa delnic ciljne družbe v dobro akceptantovega računa za prevzem, se šteje, da izjava o 

sprejemu ponudbe ni bila dana. 

 

Pogodba o prodaji delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, velja za sklenjeno v 

trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih delnic ciljne družbe, ki so v tem trenutku 

vpisane v dobro akceptantovega računa za prevzem. 

 

Glede delnic ciljne družbe na računu za prevzem je CDD upravičena: 

� če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega 

računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma 

 

� če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe v breme akceptantovega 

računa za prevzem in v dobro akceptantovega računa, v breme katerega so bili preneseni. 

 
Niti pooblaščeni član ALTA Invest d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. 

prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po 

telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ALTA Invest d.d., v 

posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu ALTA Invest d.d. ne bi 

bilo mogoče oz. jih pooblaščeni član ALTA Invest d.d. ne bi prejel oz. ne bi prejel pravočasno, niti za 

kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z 

navedenim. 

 
Šteje se, da so izjave o sprejemu pravilno oddane in pravočasno posredovane pooblaščenemu članu 

ALTA Invest d.d., če so popolne, pravilno izpolnjene in podpisane in če prispejo do pooblaščenega člana 

ALTA Invest d.d. do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je do 14. 02. 2017, do 12. ure. Ne 

glede na navedeno velja, da se bo - v kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel v eni izmed 

poslovalnic Banke Koper d.d., katerih seznam je naveden v Prilogi 2 prevzemnega prospekta - za 

popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o sprejemu ponudbe štela zgolj tista 

izjava, ki bo oddana s strani akceptanta v eni izmed poslovalnic Banke Koper d.d. iz Priloge 2 

prevzemnega prospekta najkasneje do vključno 10. 02. 2017. Vse izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo 

oddane v kateri koli od navedenih poslovalnic Banke Koper d.d. po tem datumu, se ne bodo štele za 

pravilno oddane. 

 

Če je imetnik izjavo o sprejemu ponudbe predložil ALTI Invest d.d. in se izkaže, da: 

� se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke 

pri ALTA Invest d.d. nahaja manjše število delnic ciljne družbe, kot jih je navedenih na izjavi o 

sprejemu ponudbe (ker npr. akceptant dela ali vseh teh delnic nima oz. ker se določeno število 

teh delnic nahaja na imetnikovem računu stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem 

računu pri CDD ali sodnem depozitu ipd.), se izjava o sprejemu ponudbe, predložena družbi 

ALTA Invest d.d., ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe na izjavi o 

sprejemu ponudbe, in sicer ne glede na to, ali se morebiti vse ali le nekatere delnice ciljne 

družbe sicer nahajajo na imetnikovem računu stranke pri drugem članu CDD ali na registrskem 

računu pri CDD ali sodnem depozitu; 

 

� se na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register na imetnikovem računu stranke 

pri ALTA Invest d.d. sicer nahaja vsaj tolikšno število delnic ciljne družbe, kot jih je navedeno na 

izjavi o sprejemu ponudbe, vendar so vsaj nekatere teh delnic ciljne družbe obremenjene s 

pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri 

CDD na dan vnosa izjave o sprejemu ponudbe v centralni register, se izjava o sprejemu 
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ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic 

ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.   

 

V vseh primerih, ko se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano, mora imetnik sam 

poskrbeti za pravilno oddajo izjave o sprejemu ponudbe oz. predhodno poskrbeti za izbris pravice tretjih 

na delnicah ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, oz. za prenos delnic 

ciljne družbe, za katere želi sprejeti prevzemno ponudbo prevzemnika, z registrskega računa imetnika 

pri CDD ali sodnega depozita na imetnikov račun stranke pri članu CDD, kateremu želi imetnik predložiti 

izjavo o sprejemu ponudbe, ipd. 

 

1.5.2.  Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za 

plačilo cene v korist akceptantov  
 

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti 

prevzemnika po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na fiduciarni denarni račun 

CDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za plačilo vseh delnic ciljne družbe, ki niso bile v skladu s 

Pravili poslovanja CDD deponirane pri CDD. 

 

Prevzemnik mora v skladu s 1. odstavkom 54. člena ZPre-1 v treh dneh od izteka roka za sprejem 

prevzemne ponudbe objaviti obvestilo o njenem izidu (v nadaljevanju: »obvestilo o izidu prevzemne 

ponudbe«) in v navedenem roku, v skladu s 3. odstavkom 54. člena ZPre-1, vsebino obvestila o izidu 

prevzemne ponudbe posredovati Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v tekstu tudi: »ATVP« ali 

»agencija«) in organu, pristojnemu za varstvo konkurence. 

 

ATVP izda odločbo, s katero ugotovi uspešnost ali neuspešnost ponudbe (v nadaljevanju: »odločba ATVP 

o izidu prevzemne ponudbe«), najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko ATVP prejme obvestilo o 

izidu prevzemne ponudbe. 

 

Prevzemna ponudba ni uspešna, če (v nadaljevanju: »neuspešna prevzemna ponudba«): 

� jo prevzemnik prekliče v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6.1 

prevzemnega prospekta, ali 

� ATVP razveljavi postopek s to prevzemno ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg 

finančnih instrumentov, ali 

� če prevzemnik ne dokaže ATVP, da  

- za plačilo delnic cilje družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje delnic 

ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

- za plačilo delnic ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se 

zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Če ne nastopi noben položaj iz prejšnjega odstavka, je prevzemna ponudba uspešna (v nadaljevanju: 

»uspešna prevzemna ponudba«). 

 

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora CDD skladno z ZPre-1 v roku 8 dni po prejemu odločbe 

ATVP o izidu prevzemne ponudbe: 

� delnice ciljne družbe prenesti v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro 

računov akceptantov, v breme katerih so bile te delnice ciljne družbe predhodno 

prenesene, in 

� prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva in deponirane delnice ciljne družbe. 

  



 
 

   

 

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem 
prometu d.d. - 17 

 

Če je prevzemna ponudba neuspešna, nastopijo naslednje posledice: 

� pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za 

razvezane,  

� omejitve razpolaganja akceptantov z delnicami ciljne družbe in omejitve razpolaganja 

prevzemnika z deponiranimi delnicami ciljne družbe prenehajo, 

� prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe ne sme dati 

nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta 

ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel 

prevzemni prag. 

 

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora CDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe ATVP o izidu 

prevzemne ponudbe, s katero ATVP ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun 

prevzemnika izpolniti prevzemnikovo denarno obveznost v korist akceptantov, in sicer skladno s Pravili 

poslovanja CDD in Navodili CDD, ki bodo veljala na dan izplačil. 

 

Trenutno veljavna Pravila poslovanja CDD določajo: 

� CDD na podlagi podatkov o številu delnic ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem 

posameznega akceptanta, in cene za 1 delnico ciljne družbe, določene v prevzemni ponudbi, 

izračuna višino denarne terjatve tega akceptanta. 

� CDD denarno obveznost prevzemnika do posameznega akceptanta iz uspešne prevzemne 

ponudbe izpolni tako, da opravi plačilo v višini denarne terjatve posameznega akceptanta do 

prevzemnika v breme svojega fiduciarnega denarnega računa in v dobro akceptantovega 

denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic ciljne 

družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro akceptantovega računa za prevzem. 

 

Pri tem v primeru več pravočasno in pravilno oddanih veljavnih izjav o sprejemu ponudbe s strani 

posameznega akceptanta velja, da bo CDD denarno obveznost prevzemnika do tega akceptanta izpolnil 

v dobro prvega denarnega računa, ki je bil v centralni register posredovan z nalogom za prenos delnic 

ciljne družbe v breme akceptantovega računa stranke in v dobro njegovega računa za prevzem. 

 

50. člen trenutno veljavnih Navodil CDD določa: 

� če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila, ker manjkajo za to potrebni podatki, 

lahko potrebne podatke CDD sporoči bodisi akceptant sam, bodisi član CDD; 

� če niti akceptant niti član CDD potrebnih podatkov CDD ne sporočita, CDD ob koncu leta, v 

katerem izteče rok za zastaranje akceptantove terjatve, ustrezni znesek vrne prevzemniku. 

 

V primeru, da bo po objavi tega prevzemnega prospekta oz. do izpolnitve denarnih obveznosti do 

akceptantov iz prevzemne ponudbe prišlo do spremembe Pravil poslovanja CDD oz. Navodil CDD oz. 

drugih relevantnih predpisov, se bo izplačilo prevzemnikove denarne obveznosti do akceptantov 

opravilo v korist akceptantov skladno s Pravili poslovanja CDD in Navodili CDD, ki bodo veljala na dan 

izplačil. 

 

 

1.6.  POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD 

POGODBE, SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)  

 

1.6.1.  Pogoji za preklic prevzemne ponudbe s strani prevzemnika  
 

Prevzemnik lahko, v skladu z določbo 1. odstavka 52. člena ZPre-1, po objavi prevzemne ponudbe in do 

izteka roka za njen sprejem, prekliče prevzemno ponudbo, če: 
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� druga oseba poda konkurenčno prevzemno ponudbo, ali 

� nastopijo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika v tolikšni meri, da nakup 

delnic ciljne družbe ne ustreza več pričakovanjem prevzemnika in bi bilo po splošnem mnenju 

nepravično ohraniti prevzemno ponudbo v veljavi. 

 

Morebitni preklic prevzemne ponudbe bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno 

ponudbo. Preklic prevzemne ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. O morebitnem preklicu 

prevzemne ponudbe bo prevzemnik na dan njegove objave obvestil ATVP in CDD. Z dnem objave 

preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu ponudbe za preklicane. 

 

1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta 
 

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s 

sprejemom prevzemne ponudbe, če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, 

akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo. 

 

 

1.7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO  

 

Trgovanje z delnicami ciljne družbe na organiziranem trgu 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev. 

 

Priglasitev koncentracije 

Priglasitev koncentracije nad ciljno družbo Agenciji za varstvo konkurence Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: »AVK«) ni potrebna. 

 

Prevzemna namera 

Dne 10. 12. 2016 je prevzemnik v časniku Dnevnik objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, 

ki še niso v njegovem imetništvu. Na dan objave prevzemne namere je bil prevzemnik imetnik 816.183 

od skupno 1.122.940 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 72,68 % vseh delnic ciljne družbe.  

  

Druge pomembne informacije 

Od dneva objave prevzemne namere do dneva objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik pridobil 

dodatnih 93.880 delnic ciljne družbe. Ta prevzemna ponudba je zato obvezna prevzemna ponudba v 

smislu ZPre-1. 

 

Na dan objave te prevzemne ponudbe je prevzemnik imetnik 910.063 delnic ciljne družbe, kar 

predstavlja 81,04 % vseh delnic ciljne družbe.  

 

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem 

prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic ciljne 

družbe. 

 

Prevzemnik: 

� za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih 

papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 
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� za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, 

dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 

1.6.1. prevzemnega prospekta.  

1.8.  NAVEDBA PRAVA, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN NAVEDBA PRISTOJNEGA 

SODIŠČA  

 
Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike 

Slovenije. Za spore iz teh pogodb je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
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POGLAVJE 2:  PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE 

NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA 

  
2.1.  OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI  

 

Firma in sedež:  AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v 

cestnem prometu d.d.; sedež: Ljubljana; poslovni naslov: Dunajska cesta 

128A, 1000 Ljubljana 

Skrajšana firma: AMZS d.d. 

Osnovna dejavnost:  74.900 (druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti) (vir: AJPES, 03. 01.  

2017) 

  

Osnovna dejavnost AMZS d.d. je opravljanje storitev pomoči na cesti in vleke vozil, tehničnih pregledov, 

registracij, upravnih postopkov, sklepanja zavarovanj, servisiranja vozil, pranja vozil ter organiziranje in 

izvajanje programov varne vožnje in drugih aktivnosti na poligonu varne vožnje na Vranskem. Ciljna 

družba opravlja tudi dejavnost prodaje trgovskega in komisijskega blaga ter oddajanja in upravljanja 

prostorov. 

 

Ciljna družba opravlja storitve za člane avto-moto društev in druge uporabnike storitev. Za njihova vozila 

skrbi celovito in jim v vseh poslovalnicah AMZS d.d. po Sloveniji nudi številne ugodnosti, člani pa so 

deležni posebnih članskih ugodnosti. 

 

AMZS d.d. je obvladujoča družba Skupine AMZS d.d., ki jo po stanju na dan 31. 12. 2015 poleg 

obvladujoče družbe sestavljajo tudi:  

� odvisna družba INTERSERVICE prodaja delov in vozil d.o.o., Leskoškova 11, Ljubljana (v 

nadaljevanju: »Interservice d.o.o.«), v kateri ima AMZS d.d. 100-odstotni poslovni delež; 

� odvisna družba  AVTOŠOLA AMZS, družba za usposabljanje voznikov, d.o.o., Dunajska cesta 

128, Ljubljana (v nadaljevanju: »Avtošola AMZS, d.o.o.«), v kateri ima AMZS d.d. 100-odstotni 

poslovni delež; in 

� družba  IZAVA, zavarovalno zastopanje, d.o.o., Leskoškova 11, Ljubljana, v kateri ima odvisna 

družba Interservice d.o.o. 100-odstotni poslovni delež. 

 

Dne 25. 04. 2016 sta družba AMZS d.d. kot prevzemna družba in družba AVTOŠOLA AMZS, d.o.o. kot 

prevzeta družba, sklenili pogodbo o pripojitvi. Na podlagi te pogodbe sta se prevzeta in prevzemna 

družba združili, pri čemer se je pripojitev opravila s prenosom celotnega premoženja prevzete družbe na 

prevzemno družbo. Prevzeta družba je z združitvijo prenehala, ne da bi bila prej opravljena njena 

likvidacija.  

 

Nadalje sta dne 3. 10. 2016 družba AMZS d.d. kot prevzemna družba in družba Interservice d.o.o. kot 

prevzeta družba, sklenili pogodbo o pripojitvi. Na podlagi te pogodbe sta se prevzeta in prevzemna 

družba združili, pri čemer se je pripojitev opravila s prenosom celotnega premoženja prevzete družbe na 

prevzemno družbo, prevzeta družba pa je z združitvijo prenehala, ne da bi bila prej opravljena njena 

likvidacija. 

 

Več informacij o dejavnosti ciljne družbe in Skupine AMZS d.d. je na voljo na spletni strani 

https://www.amzs.si/.  
Vir: Letno poročilo AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015; Ajpes, dne 03. 01. 2017 

 

Matična številka:    5488338000 

V sodni register vpisani osnovni kapital:  4.685.945,59 EUR 
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2.2.  OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA 

PONUDBA 

 

2.2.1.  Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu  

 

Osnovni kapital ciljne družbe znaša 4.685.945,59 EUR in je razdeljen na 1.122.940 navadnih imenskih 

kosovnih delnic z glasovalno pravico. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v 

osnovnem kapitalu ciljne družbe. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa 

glede na število izdanih kosovnih delnic.  

 

Delnice ciljne družbe vse predstavljajo en razred oz. vrsto in so izdane v nematerializirani obliki v 

centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD, in sicer z oznako AMZR in 

ISIN kodo SI0031114463.  

 

Pravice, ki jih dajejo delnice ciljne družbe njihovim imetnikom, so naslednje: 

� pravica do udeležbe pri upravljanju ciljne družbe (glasovalna pravica), pri čemer daje vsaka 

delnica pri uresničevanju upravljalske (glasovalne) pravice 1 glas, 

� pravica do sorazmernega deleža dobička (dividenda), 

� pravica do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru likvidacije ali 

stečaja ciljne družbe; 

� v primeru povečanja osnovnega kapitala ciljne družbe: prednostna pravica do vpisa novo izdanih 

delnic, če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma 

izključena. 

 

2.2.2.  Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu  

 

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na nobenem organiziranem trgu. 

  

2.2.3.  Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu 

 

Ker delnice ciljne družbe ne kotirajo na nobenem organiziranem trgu vrednostnih papirjev, podatkov o 

trgovanju z njimi ni mogoče predstaviti. 

 

2.2.4.  Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu 

 

Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 31. 12. 2015: 

�  izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane konsolidirane bilance stanja Skupine 

AMZS d.d. na dan 31. 12. 2015 in številom vseh delnic ciljne družbe brez lastnih delnic na ta 

dan (tj. 1.122.900; število lastnih delnic na dan 31. 12. 2015 namreč znaša 40), znaša 18,85 

EUR;  

 

� izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane bilance stanja družbe AMZS d.d. na dan 

31. 12. 2015 in številom vseh delnic ciljne družbe brez lastnih delnic na ta dan (tj. 1.122.900; 

število lastnih delnic na dan 31. 12. 2015 namreč znaša 40), znaša 19,33 EUR.  

 
Knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 30. 9. 2016, izračunana kot razmerje med kapitalom 

iz nerevidirane konsolidirane bilance stanja Skupine AMZS  na dan 30. 9. 2016 in številom vseh delnic 

ciljne družbe brez lastnih delnic na ta dan (tj. 1.122.900; število lastnih delnic na dan 30. 9. 2016 namreč 

znaša 40), znaša 19,51 EUR. 
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2.2.5.  Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih  

 

 Dividende za poslovno leto, ki se je končalo 

 31.12.2015 31.12.2014 

Dividenda na delnico (bruto), v EUR 0,19 EUR* 0,13 EUR** 

*vir: Notarski zapisnik 24. skupščine družbe AMZS d.d. z dne 08. 07. 2016 

**vir: Letno poročilo AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015  
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2.3.  FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI 
 

2.3.1.  Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 
 

2.3.1.1.  Konsolidirana bilanca stanja Skupine AMZS d.d. na dan 31. 12. 2015 v skladu s SRS, v EUR
1
 (revidirana) 
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Nadaljevanje… 
 

 

1
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Pojasnila k računovodskim izkazom ter 

bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v Letnem poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, ki je na voljo na AJPES-u 

(http://www.ajpes.si/jolp/). 

Vir: Letno poročilo AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015 
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2.3.1.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine AMZS d.d. za leto 2015 v skladu s SRS, v EUR
2
 (revidiran) 
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Nadaljevanje…  

 

 

 

2
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Pojasnila k računovodskim izkazom ter 

bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v Letnem poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, ki je na voljo na AJPES-u 

(http://www.ajpes.si/jolp/). 

Vir: Letno poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015 
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2.3.1.3.  Bilanca stanja družbe AMZS d.d. na dan 31. 12. 2015 v skladu s SRS, v EUR
3
 (revidirana) 
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Nadaljevanje… 

 
3
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Pojasnila k računovodskim izkazom ter 

bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v Letnem poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, ki je na voljo na AJPES-u 

(http://www.ajpes.si/jolp/). 

Vir: Letno poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015  
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2.3.1.4. Izkaz poslovnega izida družbe AZMS d.d. za leto 2015 v skladu s SRS, v EUR
4
 (revidiran) 
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Nadaljevanje…  

 
4
 Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je treba brati skupaj z njimi. Pojasnila k računovodskim izkazom ter 

bistvene računovodske usmeritve se nahajajo v Letnem poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, ki je na voljo na AJPES-u 

(http://www.ajpes.si/jolp/). 

 

Vir: Letno poročilu AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015 
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2.3.2.  Finančni izkazi za obdobje 1. 1. 2016 - 30. 9. 2016 
 

2.3.2.1.  Konsolidirana bilanca stanja Skupine AMZS  v obdobju 2011 – 30. 9. 2016, v EUR (podatki na dan 30. 9. 

2016 niso bili revidirani) 

 
Vir: Poročilo o oceni vrednosti podjetja AMZS d.d. na dan 30. 09. 2016 (izvajalec: Baklus d.o.o.), str. 126 
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2.3.2.2. Konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine AMZS v obdobju 2011 – 30. 9. 2016, v EUR (podatki za 

obdobje 1. 1. 2016 - 30. 9. 2016 niso bili revidirani) 

 

 
 

Vir: Poročilo o oceni vrednosti podjetja AMZS d.d. na dan 30. 09. 2016 (izvajalec: Baklus d.o.o.), str. 128 
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POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKU 
 

3.1.  OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU 
 

3.1.1.  Ime, priimek in naslov oziroma firma, sedež in matična številka prevzemnika  
 

Popolno ime:   AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE    

Naslov:    Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana 

Matična številka: 5163196000 

 

 

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika 
 

AMZS je zveza avto-moto društev in avto-moto touring klubov z območja Republike Slovenije, zasnovana 

na tradiciji Kranjskega avtomobilskega kluba Slovenije, ustanovljenega leta 1909, in sorodnih 

mednarodnih organizacij. 

 

AMZS po stanju na dan 30. 12. 2016 združuje 78 avto-moto društev in avto-moto touring klubov (v 

nadaljevanju: »članice AMZS«), ki imajo na dan 30. 12. 2016 73.794 članov. 

 

AMZS je organizacija, ustanovljena z namenom, da uresničuje skupne interese članov članic AMZS in 

članic na področju članstva, varne mobilnosti in avto-moto športa, zaradi (i) uresničevanja in doseganja 

ciljev članic za izboljšanje varnosti v prometu, (ii) razvoja prometne kulture, (iii) varovanja okolja, (iv) 

promocije in razvoja avto-moto športa, (v) prenašanja izkušenj in znanja na mlade, (vi) razvijanja 

humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu, (vii) izobraževanja na področju 

varne in odgovorne mobilnosti ter (viii) prizadevanja za izboljšanje prometne, turistične, gospodarske in 

kulturne prepoznavnosti AMZS. 

 

AMZS uresničuje naslednje naloge in dejavnosti:  

1. nudi pomoč članicam in članom članic AMZS za varno mobilnost, ob izpolnjevanju pogojev pa 

tudi nečlanom;  

2. izvaja aktivnosti za varnost v cestnem prometu in povezovanje z organi in inštitucijami, ki 

delujejo na tem področju;  

3. predlaga in sodeluje s pristojnimi organi in inštitucijami pri sprejemanju predpisov, ki urejajo in 

varujejo interese udeležencev v prometu;  

4. sodeluje pri izvajanju vzgoje in izobraževanja v cestnem prometu;  

5. organizira opravljanje pomoči na cesti;  

6. organizira zbiranje in posredovanje cestnoprometnih in turističnih informacij;  

7. vodi in vzdržuje osrednjo evidenco članic, ter 

8. izvaja ostale dejavnosti v skladu s Statutom AMZS in z nameni in nalogami AMZS.  

 

3.1.3.  V sodni register vpisani osnovni kapital 
 

Prevzemnik je vpisan v register društev. Društveni sklad na dan 31. 12. 2015 znaša 13.610.342 EUR. 

 

3.1.4.  Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih 

pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic 
 

Zveza avto-moto društev AMZS je ustanovljena s strani društev, ki pa nimajo deleža v društvu, temveč je 

AMZS samostojna pravna oseba – zveza društev v skladu z Zakonom o društvih. 
 

Vir: prevzemnik 
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3.1.5.  Člani nadzornega sveta prevzemnika 

 

AMZS, kot zveza društev, ima nadzorni odbor. Sestava nadzornega odbora na dan podpisa tega 

prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika je, kot sledi:  

� Marjetka Česnik,  

� Jože Guzaj,  

� Peter Kavšek,  

� Rudolf Pečovnik in  

� Matjaž Ulčar.  
 

Vir: prevzemnik 

 

3.1.6.  Člani poslovodstva prevzemnika 

 
Skladno s 15. členom Statuta AMZS upravljajo AMZS organi, ki so izvoljeni oziroma imenovani po 

postopku in na način, kot to določata statut in poslovnik skupščine.  

 

Organi AMZS so: 

� Skupščina: najvišji organ AMZS, ki se sestane najmanj enkrat na leto. 

 

� Upravni odbor: izvršilni organ skupščine AMZS, ki vodi delo AMZS med dvema sejama 

skupščine v skladu s programom in sklepi skupščine. Sestava na dan podpisa tega prevzemnega 

prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika: Anton Breznik, Jože Režonja, Janez Prosenik, 

Rado Stojanovič, Janko Torej, Jožef Vaupotič, Jožef Zimšek, Jožef Žunkovič, Tomaž Andrejka, 

Zvone Milkovič, Jože Škrilec in Franc Pavlič. 

 

� Predsednik: Predsednik AMZS zastopa in predstavlja AMZS v pravnem prometu in v stikih z 

drugimi organizacijami in inštitucijami. Predsednik AMZS na dan podpisa tega prevzemnega 

prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika je Anton Breznik. 

 

� Nadzorni odbor: Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov AMZS ter 

opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem AMZS. 

 

� Častno razsodišče: Za obravnavanje kršitev, izrekanje ukrepov in reševanje sporov imenuje 

skupščina AMZS častno razsodišče.  

 

Zakoniti zastopnik AMZS je predsednik g. Anton Breznik. Generalni sekretar g. Robert Štaba po 

pooblastilu predsednika zastopa AMZS v pravnem prometu v skladu s pooblastilom/i. 
Vir: prevzemnik 

 

 

3.2.  PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM  

 

Osebe, ki bi v smislu 8. člena ZPre-1 delovale usklajeno s prevzemnikom, ne obstajajo. Ciljna družba je 

odvisna družba prevzemnika, vendar ne deluje usklajeno s prevzemnikom v smislu 1. odstavka 8. člena 

ZPre-1. 
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3.3.  PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

  

3.3.1.  Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba  

 

3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika  

 

Prevzemnik je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:  

Vrsta oziroma razred 

vrednostnega papirja 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih 

manj kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Skupno število 

vrednostnih papirjev 

AMZR 816.183 93.880 910.063 

 

Podrobnejši podatki o pridobitvah delnic ciljne družbe z oznako AMZR s strani prevzemnika manj kot 12 

mesecev pred objavo prevzemne ponudbe so v naslednji tabeli: 

 

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

1 P AMZR 1.930 8,00 15.440,00 16.12.2016 816.183 818.113 

2 P AMZR 977 8,00 7.816,00 19.12.2016 818.113 819.090 

3 P AMZR 785 8,00 6.280,00 20.12.2016 819.090 819.875 

4 P AMZR 1.137 8,00 9.096,00 21.12.2016 819.875 821.012 

5 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 821.012 821.032 

6 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 821.032 821.052 

7 P AMZR 944 8,00 7.552,00 21.12.2016 821.052 821.996 

8 P AMZR 1.506 8,00 12.048,00 21.12.2016 821.996 823.502 

9 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 823.502 823.522 

10 P AMZR 145 8,00 1.160,00 21.12.2016 823.522 823.667 

11 P AMZR 1.131 8,00 9.048,00 21.12.2016 823.667 824.798 

12 P AMZR 706 8,00 5.648,00 21.12.2016 824.798 825.504 

13 P AMZR 1.010 8,00 8.080,00 21.12.2016 825.504 826.514 

14 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 826.514 826.534 

15 P AMZR 2.280 8,00 18.240,00 21.12.2016 826.534 828.814 

16 P AMZR 771 8,00 6.168,00 21.12.2016 828.814 829.585 

17 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 829.585 829.605 

18 P AMZR 308 8,00 2.464,00 21.12.2016 829.605 829.913 

19 P AMZR 2.956 8,00 23.648,00 21.12.2016 829.913 832.869 

20 P AMZR 1.464 8,00 11.712,00 21.12.2016 832.869 834.333 

21 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 834.333 834.353 

22 P AMZR 627 8,00 5.016,00 21.12.2016 834.353 834.980 

23 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 834.980 835.000 

24 P AMZR 1.131 8,00 9.048,00 21.12.2016 835.000 836.131 

25 P AMZR 1.440 8,00 11.520,00 21.12.2016 836.131 837.571 

26 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 21.12.2016 837.571 838.604 

27 P AMZR 300 8,00 2.400,00 21.12.2016 838.604 838.904 

28 P AMZR 7.165 8,00 57.320,00 22.12.2016 838.904 846.069 

29 P AMZR 975 8,00 7.800,00 22.12.2016 846.069 847.044 

30 P AMZR 582 8,00 4.656,00 22.12.2016 847.044 847.626 

31 P AMZR 20 8,00 160,00 22.12.2016 847.626 847.646 

32 P AMZR 20 8,00 160,00 22.12.2016 847.646 847.666 

33 P AMZR 484 8,00 3.872,00 22.12.2016 847.666 848.150 

34 P AMZR 443 8,00 3.544,00 22.12.2016 848.150 848.593 

35 P AMZR 20 8,00 160,00 23.12.2016 848.593 848.613 

36 P AMZR 10 8,00 80,00 23.12.2016 848.613 848.623 

37 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 848.623 848.643 
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Nadaljevanje… 

 

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

38 P AMZR 120 8,00 960,00 27.12.2016 848.643 848.763 

39 P AMZR 112 8,00 896,00 27.12.2016 848.763 848.875 

40 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 848.875 848.895 

41 P AMZR 342 8,00 2.736,00 27.12.2016 848.895 849.237 

42 P AMZR 582 8,00 4.656,00 27.12.2016 849.237 849.819 

43 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 849.819 849.839 

44 P AMZR 425 8,00 3.400,00 27.12.2016 849.839 850.264 

45 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.264 850.284 

46 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.284 850.304 

47 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.304 850.324 

48 P AMZR 917 8,00 7.336,00 27.12.2016 850.324 851.241 

49 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 851.241 851.261 

50 P AMZR 3.021 8,00 24.168,00 27.12.2016 851.261 854.282 

51 P AMZR 874 8,00 6.992,00 27.12.2016 854.282 855.156 

52 P AMZR 906 8,00 7.248,00 27.12.2016 855.156 856.062 

53 P AMZR 828 8,00 6.624,00 27.12.2016 856.062 856.890 

54 P AMZR 761 8,00 6.088,00 27.12.2016 856.890 857.651 

55 P AMZR 52 8,00 416,00 27.12.2016 857.651 857.703 

56 P AMZR 941 8,00 7.528,00 27.12.2016 857.703 858.644 

57 P AMZR 641 8,00 5.128,00 27.12.2016 858.644 859.285 

58 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 859.285 859.305 

59 P AMZR 2.474 8,00 19.792,00 27.12.2016 859.305 861.779 

60 P AMZR 282 8,00 2.256,00 28.12.2016 861.779 862.061 

61 P AMZR 974 8,00 7.792,00 28.12.2016 862.061 863.035 

62 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 863.035 863.055 

63 P AMZR 844 8,00 6.752,00 28.12.2016 863.055 863.899 

64 P AMZR 1.470 8,00 11.760,00 28.12.2016 863.899 865.369 

65 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 865.369 865.389 

66 P AMZR 1.018 8,00 8.144,00 28.12.2016 865.389 866.407 

67 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 866.407 866.427 

68 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 866.427 866.447 

69 P AMZR 848 8,00 6.784,00 28.12.2016 866.447 867.295 

70 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.295 867.315 

71 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.315 867.335 

72 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.335 867.355 

73 P AMZR 678 8,00 5.424,00 28.12.2016 867.355 868.033 

74 P AMZR 847 8,00 6.776,00 28.12.2016 868.033 868.880 

75 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 868.880 868.900 

76 P AMZR 688 8,00 5.504,00 28.12.2016 868.900 869.588 

77 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 28.12.2016 869.588 870.621 

78 P AMZR 930 8,00 7.440,00 28.12.2016 870.621 871.551 

79 P AMZR 838 8,00 6.704,00 28.12.2016 871.551 872.389 

80 P AMZR 106 8,00 848,00 28.12.2016 872.389 872.495 

81 P AMZR 732 8,00 5.856,00 28.12.2016 872.495 873.227 

82 P AMZR 283 8,00 2.264,00 28.12.2016 873.227 873.510 

83 P AMZR 10 8,00 80,00 28.12.2016 873.510 873.520 

84 P AMZR 965 8,00 7.720,00 28.12.2016 873.520 874.485 

85 P AMZR 1.290 8,00 10.320,00 28.12.2016 874.485 875.775 

86 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 875.775 875.795 

87 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 875.795 875.815 

88 P AMZR 192 8,00 1.536,00 28.12.2016 875.815 876.007 

89 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 876.007 876.027 

90 P AMZR 114 8,00 912,00 28.12.2016 876.027 876.141 

91 P AMZR 1.140 8,00 9.120,00 28.12.2016 876.141 877.281 

92 P AMZR 972 8,00 7.776,00 28.12.2016 877.281 878.253 
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Nadaljevanje… 
 

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

93 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 878.253 878.273 

94 P AMZR 663 8,00 5.304,00 28.12.2016 878.273 878.936 

95 P AMZR 592 8,00 4.736,00 28.12.2016 878.936 879.528 

96 P AMZR 1.082 8,00 8.656,00 28.12.2016 879.528 880.610 

97 P AMZR 250 8,00 2.000,00 28.12.2016 880.610 880.860 

98 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 880.860 880.880 

99 P AMZR 941 8,00 7.528,00 28.12.2016 880.880 881.821 

100 P AMZR 35 8,00 280,00 28.12.2016 881.821 881.856 

101 P AMZR 1.657 8,00 13.256,00 28.12.2016 881.856 883.513 

102 P AMZR 253 8,00 2.024,00 28.12.2016 883.513 883.766 

103 P AMZR 866 8,00 6.928,00 28.12.2016 883.766 884.632 

104 P AMZR 910 8,00 7.280,00 29.12.2016 884.632 885.542 

105 P AMZR 964 8,00 7.712,00 29.12.2016 885.542 886.506 

106 P AMZR 570 8,00 4.560,00 29.12.2016 886.506 887.076 

107 P AMZR 1.261 8,00 10.088,00 29.12.2016 887.076 888.337 

108 P AMZR 815 8,00 6.520,00 29.12.2016 888.337 889.152 

109 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 889.152 889.172 

110 P AMZR 902 8,00 7.216,00 29.12.2016 889.172 890.074 

111 P AMZR 1.500 8,00 12.000,00 29.12.2016 890.074 891.574 

112 P AMZR 585 8,00 4.680,00 29.12.2016 891.574 892.159 

113 P AMZR 487 8,00 3.896,00 29.12.2016 892.159 892.646 

114 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 892.646 892.666 

115 P AMZR 221 8,00 1.768,00 29.12.2016 892.666 892.887 

116 P AMZR 2.935 8,00 23.480,00 29.12.2016 892.887 895.822 

117 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 895.822 895.842 

118 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 895.842 895.862 

119 P AMZR 4.179 8,00 33.432,00 29.12.2016 895.862 900.041 

120 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 900.041 900.061 

121 P AMZR 152 8,00 1.216,00 29.12.2016 900.061 900.213 

122 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 900.213 900.233 

123 P AMZR 3.890 8,00 31.120,00 29.12.2016 900.233 904.123 

124 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 904.123 904.143 

125 P AMZR 818 8,00 6.544,00 29.12.2016 904.143 904.961 

126 P AMZR 815 8,00 6.520,00 29.12.2016 904.961 905.776 

127 P AMZR 477 8,00 3.816,00 29.12.2016 905.776 906.253 

128 P AMZR 629 8,00 5.032,00 29.12.2016 906.253 906.882 

129 P AMZR 1.082 8,00 8.656,00 29.12.2016 906.882 907.964 

130 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 29.12.2016 907.964 908.997 

131 P AMZR 300 8,00 2.400,00 29.12.2016 908.997 909.297 

132 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 909.297 909.317 

133 P AMZR 746 8,00 5.968,00 29.12.2016 909.317 910.063 

 

P- pridobitev   O – odsvojitev 
* To je datum poravnave transakcije, torej datum preknjižbe delnic ciljne družbe z oznako AMZR  na trgovalni račun prevzemnika. 
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3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

 

Ker osebe, ki bi v smislu 8. člena ZPre-1 delovale usklajeno s prevzemnikom, ne obstajajo, spodnja 

tabela ni izpolnjena.  

Vrsta oziroma razred 

vrednostnega papirja 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih 

manj kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Skupno število 

vrednostnih papirjev 

AMZR / / / 

 

Ne glede na navedeno v prvem odstavku te točke prevzemnega prospekta pa prevzemnik – ker je ciljna 

družba odvisna družba prevzemnika – dodatno pojasnjuje: 

 

� Poslovodstvo družbe AMZS d.d. je dne 14. 11. 2016, na podlagi sklepa skupščine z dne 8. 7. 

2016, sprejelo Program odkupa lastnih delnic družbe. Pooblastilo skupščine velja za pridobitve 

lastnih delnic do skupno 112.294 delnic družbe AMZS d.d., kar predstavlja 10% osnovnega 

kapitala družbe AMZS d.d., in sicer po ceni, ki ni nižja od 6,00 EUR za delnico in ne višja od 

11,00 EUR za delnico. Družba AMZS d.d. je bila na dan izdaje skupščinskega pooblastila 

imetnica 40 delnic ciljne družbe (tj. lastnih delnic).  
Vir: Program odkupa lastnih delnic družbe, 14. 11. 2016 

 

� Družba AMZS d.d. je na dan 02. 01. 2017 imetnica 37.592 delnic ciljne družbe (tj. lastnih delnic), 

kar predstavlja 3,35 % vseh delnic ciljne družbe. Družba AMZS d.d. je tudi v zadnjih 12-ih 

mesecih pred objavo prevzemne ponudbe pridobivala delnice ciljne družbe (tj. lastne delnice). 
Vir: CDD, 03. 01. 2017 

 

 

3.3.2.  Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe  

 
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika  

 

Prevzemnik ni pridobival, niti ni imetnik nobenih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila 

ciljna družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe, kot sledi iz poglavja 3.3.1.1. tega 

prevzemnega prospekta). Posledično spodnja tabela ni izpolnjena.  

 

Vrsta oziroma razred 

vrednostnega papirja 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih 

manj kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Skupno število 

vrednostnih papirjev 

/ / / / 
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3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom 

 
Ker osebe, ki bi v smislu 8. člena ZPre-1 delovale usklajeno s prevzemnikom, ne obstajajo, spodnja 

tabela ni izpolnjena.  

 

Vrsta oziroma razred 

vrednostnega papirja 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih več 

kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Število vrednostnih 

papirjev, pridobljenih 

manj kot 12 mesecev pred 

objavo prevzemne 

ponudbe 

Skupno število 

vrednostnih papirjev 

/ / / / 

 

  



 
 

   

 

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem 
prometu d.d. - 40 

 

3.4.  OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU  

 
 

3.4.1. Revidirana bilanca stanja AMZS na dan 31.12.2015*, v EUR 

 
 

*Pripadajoča pojasnila so sestavni del finančnega izkaza in jih je potrebno brati skupaj z njim; na voljo so na spletnih straneh AJPES-a: 

http://www.ajpes.si/jolp/ 
Vir: Letno poročilo Avto-moto zveze Slovenije za leto 2015 
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3.4.2. Revidiran izkaz poslovnega izida AMZS za leto 2015*, v EUR 

 
*Pripadajoča pojasnila so sestavni del finančnega izkaza in jih je potrebno brati skupaj z njim; na voljo so na spletnih straneh AJPES-a: 

http://www.ajpes.si/jolp/ 
Vir: Letno poročilo Avto-moto zveze Slovenije za leto 2015 
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3.4.3.  Poročilo neodvisnega revizorja na finančne izkaze društva AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE za leto 2015 

 
Vir: Letno poročilo Avto-moto zveze Slovenije za leto 2015  
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3.5.  OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S 

CILJNO DRUŽBO  

 
Prevzemnik je ustanovitelj ciljne družbe. Skladno s strateškimi usmeritvami sodelovanje z AMZS d.d. 

poteka na več ravneh s ciljem: 

� ustvariti krog:  AMD/AMTK – član – poslovna  enota – koriščenje ugodnosti oziroma  nakup 

blaga in storitev – obnovitev članstva, 

� poenotenega komuniciranja z različnimi javnostmi, 

� skupnega tržnega komuniciranja, 

� skupne in poenotene Informacijske podpore poslovnim procesom, 

� sistema kakovosti in uskladitve procesov na AMZS in AMZS d.d. 

 

Leta 2017 prevzemnik načrtuje prenovo procesov in dokumentov, in sicer z vzpostavitvijo skupnega 

procesnega modela AMZS in AMZS d.d. ki bo zagotovil preglednost in usklajenost poslovnih procesov 

obeh deležnikov na strateški, taktični in operativni ravni. 

 
Pregled sodelovanja prevzemnika z AMZS d.d.: 

 

Št. Pogodba Predmet sodelovanja 

1 
Pogodba o sodelovanju pri izvajanju soritev za 
člane kluba SNAKE (KAČA) 

opravljanje storitev pnc ali vleke za 
člane tujega kluba SNAKE (KAČA) 

2 Pogodba o komisijski prodaji avstrijskih vinjet prodaja avstrijskih vinjet 

3 Pogodba o prodaji cestninskih vinjet-tujina prodaja cestninskih vinjet 

4 
Pogodba o sodelovanju pri izvajanju storitev za 
člane klubov ARC (SMARC) 

opravljanje storitev pnc ali vleke za 
člane tujega kluba ARC (SMARC) 

5 Komisijska pogodba  
komisijska prodaja darilnih bonov za 
članstvo 

6 Pogodba o dolgoročnem posojilu dolgoročno posojilo 

7 Pogodba o najemu poslovnega prostora najem skladišča-PE Ljubljana 

8 
Pogodba o najemu poslovnega prostora (med 
ZVEZO in AŠ D.O.O.) 

najem pisarne AVTO ŠOLE, parkirnih 
mest, zaračunavanje obratovalnih 
stroškov 

9 Pogodba o komisijski prodaji LEZ nalepk za Nemčijo komisijska prodaja eko vinjet 

10 Pogodba o komisijski prodaji  prodaja švicarskih vinjet 

11 Posredniška pogodba posredovanje pri prodaji članstev 

12 
Pogodba o izvajanju članskih ugodnosti članom 
AMZS in članom tujih klubov 

izvajanje članskih ugodnosti članom 
AMZS in članom tujih klubov 

13 Pogodba o komisijski prodaji slovaških vinjet prodaja slovaških vinjet 

14 Pogodba o komisijski prodaji čeških vinjet prodaja čeških vinjet 

15 Pogodba o prodaji na odpoklic 
komisijska prodaja mednarodnih 
dokumentov 

16 
Pogodba o medsebojnem sodelovanju na področju 
članstva AMZS in opravljanja storitev za člane 

Nova krovna pogodba-včlanjevanje, 
opr. storitev za člane AMZS in tujih 
klubov (smarc, snake) 

17 Pogodba o dolgoročnem posojilu 01/2016 dolgoročno posojilo 
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POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE   
 

4.1.  NAMEN PREVZEMNE PONUDBE  

 

Namen prevzemne ponudbe je, upoštevajoč lastne delnice, ki jih že ima ciljna družba (ki je hkrati 

odvisna družba prevzemnika), pridobiti 100-odstotni lastniški delež ciljne družbe, kar bo prevzemniku 

omogočalo optimalnejše upravljanje ciljne družbe.  

 

Prevzemnik ni izdelal natančnejše analize ciljne družbe, ker gre za družbo, ki je ustanovljena s strani 

prevzemnika in ker družbo kot večinski delničar pozna. 

 

Po zaključku prevzemne ponudbe bo prevzemnik, v kolikor bodo izpolnjeni zakonski pogoji, tudi preučil 

možnosti za iztisnitev manjšinskih delničarjev ciljne družbe in na podlagi tega sprejel ustrezno odločitev 

glede na možnosti, ki jih bo takrat imel. 

 

 

4.2.  VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI 

TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE  

 

Prevzemnik bo financiral nakup delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, s posojilom, ki ga bo 

poplačal z lastnimi sredstvi. 

 

Prevzemnik: 

� za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen 

način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih 

papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in 

 

� za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, 

dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe. 

 
Na podlagi znanih dejstev prevzemnik ne pričakuje vpliva financiranja odkupa delnic ciljne družbe na 

podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe. 

 

 

4.3.  POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU  

 

4.3.1.  Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje (podrobnejša obrazložitev, bodoče 

lokacije poslovanja, morebitno združevanje poslovnih funkcij in drugo) 

 

Prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije 

poslovanja ciljne družbe. Prav tako ne načrtuje sprememb glede prihodnjega poslovanja ciljne družbe v 

neposredni prihodnosti. 

 

4.3.2.  Politika zaposlovanja  

 
Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, 

prav tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in ciljni družbi po končanem 

prevzemu. 
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4.3.3.  Spremembe statuta  

 

Prevzemnik ne načrtuje spremembe statuta ciljne družbe. 

 

4.3.4.  Delitev dobička  

 

Prevzemnik bo s preudarnostjo dobrega gospodarja določal politiko izplačevanja dividend ciljne družbe. 

 

 

4.4.  VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA 

ORGANIZIRANEM TRGU  

 

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na nobenem organiziranem 

trgu vrednostnih papirjev. Prevzemnik po prevzemu tudi ne namerava uvrstiti delnic na organiziran trg 

vrednostnih papirjev. 

 

 

4.5.  DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU 

 

Prevzemniku v času priprave te prevzemne ponudbe niso znana dejstva, zaradi katerih bi imel prevzem 

lahko tudi druge posledice, zato teh trenutno ni mogoče napovedati. 
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POGLAVJE 5: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA 

 
»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje 

investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.« 

 

 

V Ljubljani, dne 4. 1. 2017 
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POGLAVJE 6: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA 

 

OBRAZEC PRE-VP12 (1/3) 
 

Popolno ime:   AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE    

Naslov:    Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana 

 

 

 

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

1 P AMZR 1.930 8,00 15.440,00 16.12.2016 816.183 818.113 

2 P AMZR 977 8,00 7.816,00 19.12.2016 818.113 819.090 

3 P AMZR 785 8,00 6.280,00 20.12.2016 819.090 819.875 

4 P AMZR 1.137 8,00 9.096,00 21.12.2016 819.875 821.012 

5 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 821.012 821.032 

6 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 821.032 821.052 

7 P AMZR 944 8,00 7.552,00 21.12.2016 821.052 821.996 

8 P AMZR 1.506 8,00 12.048,00 21.12.2016 821.996 823.502 

9 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 823.502 823.522 

10 P AMZR 145 8,00 1.160,00 21.12.2016 823.522 823.667 

11 P AMZR 1.131 8,00 9.048,00 21.12.2016 823.667 824.798 

12 P AMZR 706 8,00 5.648,00 21.12.2016 824.798 825.504 

13 P AMZR 1.010 8,00 8.080,00 21.12.2016 825.504 826.514 

14 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 826.514 826.534 

15 P AMZR 2.280 8,00 18.240,00 21.12.2016 826.534 828.814 

16 P AMZR 771 8,00 6.168,00 21.12.2016 828.814 829.585 

17 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 829.585 829.605 

18 P AMZR 308 8,00 2.464,00 21.12.2016 829.605 829.913 

19 P AMZR 2.956 8,00 23.648,00 21.12.2016 829.913 832.869 

20 P AMZR 1.464 8,00 11.712,00 21.12.2016 832.869 834.333 

21 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 834.333 834.353 

22 P AMZR 627 8,00 5.016,00 21.12.2016 834.353 834.980 

23 P AMZR 20 8,00 160,00 21.12.2016 834.980 835.000 

24 P AMZR 1.131 8,00 9.048,00 21.12.2016 835.000 836.131 

25 P AMZR 1.440 8,00 11.520,00 21.12.2016 836.131 837.571 

26 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 21.12.2016 837.571 838.604 

27 P AMZR 300 8,00 2.400,00 21.12.2016 838.604 838.904 

28 P AMZR 7.165 8,00 57.320,00 22.12.2016 838.904 846.069 

29 P AMZR 975 8,00 7.800,00 22.12.2016 846.069 847.044 

30 P AMZR 582 8,00 4.656,00 22.12.2016 847.044 847.626 

31 P AMZR 20 8,00 160,00 22.12.2016 847.626 847.646 

32 P AMZR 20 8,00 160,00 22.12.2016 847.646 847.666 

33 P AMZR 484 8,00 3.872,00 22.12.2016 847.666 848.150 

34 P AMZR 443 8,00 3.544,00 22.12.2016 848.150 848.593 

35 P AMZR 20 8,00 160,00 23.12.2016 848.593 848.613 

36 P AMZR 10 8,00 80,00 23.12.2016 848.613 848.623 

37 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 848.623 848.643 
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OBRAZEC PRE-VP12 (2/3) 
Nadaljevanje tabele…  

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

 

38 P AMZR 120 8,00 960,00 27.12.2016 848.643 848.763  

39 P AMZR 112 8,00 896,00 27.12.2016 848.763 848.875  

40 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 848.875 848.895  

41 P AMZR 342 8,00 2.736,00 27.12.2016 848.895 849.237  

42 P AMZR 582 8,00 4.656,00 27.12.2016 849.237 849.819  

43 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 849.819 849.839  

44 P AMZR 425 8,00 3.400,00 27.12.2016 849.839 850.264  

45 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.264 850.284  

46 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.284 850.304  

47 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 850.304 850.324  

48 P AMZR 917 8,00 7.336,00 27.12.2016 850.324 851.241  

49 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 851.241 851.261  

50 P AMZR 3.021 8,00 24.168,00 27.12.2016 851.261 854.282  

51 P AMZR 874 8,00 6.992,00 27.12.2016 854.282 855.156  

52 P AMZR 906 8,00 7.248,00 27.12.2016 855.156 856.062  

53 P AMZR 828 8,00 6.624,00 27.12.2016 856.062 856.890  

54 P AMZR 761 8,00 6.088,00 27.12.2016 856.890 857.651  

55 P AMZR 52 8,00 416,00 27.12.2016 857.651 857.703  

56 P AMZR 941 8,00 7.528,00 27.12.2016 857.703 858.644  

57 P AMZR 641 8,00 5.128,00 27.12.2016 858.644 859.285  

58 P AMZR 20 8,00 160,00 27.12.2016 859.285 859.305  

59 P AMZR 2.474 8,00 19.792,00 27.12.2016 859.305 861.779  

60 P AMZR 282 8,00 2.256,00 28.12.2016 861.779 862.061  

61 P AMZR 974 8,00 7.792,00 28.12.2016 862.061 863.035  

62 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 863.035 863.055  

63 P AMZR 844 8,00 6.752,00 28.12.2016 863.055 863.899  

64 P AMZR 1.470 8,00 11.760,00 28.12.2016 863.899 865.369  

65 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 865.369 865.389  

66 P AMZR 1.018 8,00 8.144,00 28.12.2016 865.389 866.407  

67 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 866.407 866.427  

68 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 866.427 866.447  

69 P AMZR 848 8,00 6.784,00 28.12.2016 866.447 867.295  

70 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.295 867.315  

71 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.315 867.335  

72 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 867.335 867.355  

73 P AMZR 678 8,00 5.424,00 28.12.2016 867.355 868.033  

74 P AMZR 847 8,00 6.776,00 28.12.2016 868.033 868.880  

75 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 868.880 868.900  

76 P AMZR 688 8,00 5.504,00 28.12.2016 868.900 869.588  

77 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 28.12.2016 869.588 870.621  

78 P AMZR 930 8,00 7.440,00 28.12.2016 870.621 871.551  

79 P AMZR 838 8,00 6.704,00 28.12.2016 871.551 872.389  

80 P AMZR 106 8,00 848,00 28.12.2016 872.389 872.495  

81 P AMZR 732 8,00 5.856,00 28.12.2016 872.495 873.227  

82 P AMZR 283 8,00 2.264,00 28.12.2016 873.227 873.510  

83 P AMZR 10 8,00 80,00 28.12.2016 873.510 873.520  

84 P AMZR 965 8,00 7.720,00 28.12.2016 873.520 874.485  

85 P AMZR 1.290 8,00 10.320,00 28.12.2016 874.485 875.775  

86 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 875.775 875.795  

87 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 875.795 875.815 

 

88 P AMZR 192 8,00 1.536,00 28.12.2016 875.815 876.007 

89 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 876.007 876.027 

90 P AMZR 114 8,00 912,00 28.12.2016 876.027 876.141 

91 P AMZR 1.140 8,00 9.120,00 28.12.2016 876.141 877.281 

92 P AMZR 972 8,00 7.776,00 28.12.2016 877.281 878.253 
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OBRAZEC PRE-VP12 (3/3) 
 

Nadaljevanje tabele… 
 

Zap. št.  
posla 

 (P) /  
(O) 

Vrednostni 
 papir 

Količina 
Cena  
(EUR) 

Skupna  
vrednost  

posla (EUR) 

Datum  
transakcije* 

Predhodno 
 stanje 

Končno 
 stanje  

93 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 878.253 878.273 

94 P AMZR 663 8,00 5.304,00 28.12.2016 878.273 878.936 

95 P AMZR 592 8,00 4.736,00 28.12.2016 878.936 879.528 

96 P AMZR 1.082 8,00 8.656,00 28.12.2016 879.528 880.610 

97 P AMZR 250 8,00 2.000,00 28.12.2016 880.610 880.860 

98 P AMZR 20 8,00 160,00 28.12.2016 880.860 880.880 

99 P AMZR 941 8,00 7.528,00 28.12.2016 880.880 881.821 

100 P AMZR 35 8,00 280,00 28.12.2016 881.821 881.856 

101 P AMZR 1.657 8,00 13.256,00 28.12.2016 881.856 883.513 

102 P AMZR 253 8,00 2.024,00 28.12.2016 883.513 883.766 

103 P AMZR 866 8,00 6.928,00 28.12.2016 883.766 884.632 

104 P AMZR 910 8,00 7.280,00 29.12.2016 884.632 885.542 

105 P AMZR 964 8,00 7.712,00 29.12.2016 885.542 886.506 

106 P AMZR 570 8,00 4.560,00 29.12.2016 886.506 887.076 

107 P AMZR 1.261 8,00 10.088,00 29.12.2016 887.076 888.337 

108 P AMZR 815 8,00 6.520,00 29.12.2016 888.337 889.152 

109 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 889.152 889.172 

110 P AMZR 902 8,00 7.216,00 29.12.2016 889.172 890.074 

111 P AMZR 1.500 8,00 12.000,00 29.12.2016 890.074 891.574 

112 P AMZR 585 8,00 4.680,00 29.12.2016 891.574 892.159 

113 P AMZR 487 8,00 3.896,00 29.12.2016 892.159 892.646 

114 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 892.646 892.666 

115 P AMZR 221 8,00 1.768,00 29.12.2016 892.666 892.887 

116 P AMZR 2.935 8,00 23.480,00 29.12.2016 892.887 895.822 

117 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 895.822 895.842 

118 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 895.842 895.862 

119 P AMZR 4.179 8,00 33.432,00 29.12.2016 895.862 900.041 

120 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 900.041 900.061 

121 P AMZR 152 8,00 1.216,00 29.12.2016 900.061 900.213 

122 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 900.213 900.233 

123 P AMZR 3.890 8,00 31.120,00 29.12.2016 900.233 904.123 

124 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 904.123 904.143 

125 P AMZR 818 8,00 6.544,00 29.12.2016 904.143 904.961 

126 P AMZR 815 8,00 6.520,00 29.12.2016 904.961 905.776 

127 P AMZR 477 8,00 3.816,00 29.12.2016 905.776 906.253 

128 P AMZR 629 8,00 5.032,00 29.12.2016 906.253 906.882 

129 P AMZR 1.082 8,00 8.656,00 29.12.2016 906.882 907.964 

130 P AMZR 1.033 8,00 8.264,00 29.12.2016 907.964 908.997 

131 P AMZR 300 8,00 2.400,00 29.12.2016 908.997 909.297 

132 P AMZR 20 8,00 160,00 29.12.2016 909.297 909.317 

133 P AMZR 746 8,00 5.968,00 29.12.2016 909.317 910.063 

P- pridobitev   O – odsvojitev 
* To je datum poravnave transakcije, torej datum preknjižbe delnic ciljne družbe z oznako AMZR  na trgovalni račun prevzemnika. 

 

V Ljubljani, dne 4. 1. 2017 
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POGLAVJE 7: POROČILO REVIZORJA O PRIMERNOSTI PREVZEMNE CENE V PREVZEMNI 

PONUDBI  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1:  Informativni seznam borznoposredniških družb in bank, pri katerih je možno sprejeti 

prevzemno ponudbo 

 

IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE OZ. BANKE NASLOV 

ABANKA d.d. SLOVENSKA CESTA 58, 1517 LJUBLJANA 

ALTA INVEST, INVESTICIJSKE STORITVE, D.D. ŽELEZNA CESTA 18, 1000 LJUBLJANA 

BKS BANK AG, Bančna podružnica VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA 

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. KOLODVORSKA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA 

GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d. KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA 

NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2505 MARIBOR 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA 

PERSPEKTIVA d.d. Borzno posredniška družba DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA 

SKB BANKA D.D. LJUBLJANA AJDOVŠČINA 4, 1513 LJUBLJANA 

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D. ŠMARTINSKA CESTA 140, 1000 LJUBLJANA 
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PRILOGA 2:  Mesta za sprejem prevzemne ponudbe pri ALTA Invest d.d. 

 

MESTA ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE PRI ALTA INVEST 

D.D. 
NASLOV TELEFON DELOVNI ČAS 

Sedež ALTA Invest d.d.:  Ljubljana Železna  cesta 18,  

1000 Ljubljana 

01/3200-

300;  
080 10 60 

pon – pet: 9-17 h  
oz. kot navedeno pod oznako* 

Odvisni borznoposredniški zastopnik Banka Koper d.d.** 
Pristaniška ulica 14,  

6000 Koper  
Kot navedeno pod oznako *** 

* V skladu z odpiralnim časom, navedenim na sprejemnem mestu oz. na spletni strani www.alta.si, v rubriki Recepcija � Naše lokacije. 

*** V času poslovanja in v skladu z odpiralnim časom, objavljenim na spletni strani www.alta.si, v rubriki Recepcija� Naše lokacije. 

 
**Poslovalnice Banke Koper d.d., ki bodo opravljale storitev sprejema prevzemne ponudbe 

 

POSLOVALNICA NASLOV POSLOVALNICE TELEFON DELOVNI ČAS 

Poslovalnica Koper Pristaniška ulica 14, 6502 Koper 05/6661-282 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Izola Drevored 1.maja 5, 6310 Izola 05/6693-200 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Postojna Tržaška cesta 1, 6230 Postojna 05/7283-400 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovna enota Nova Gorica Bevkov trg 2, 5000 Nova Gorica 05/3384-000 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Dunajska Dunajska 107, 1000 Ljubljana 01/5606-700 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Slovenska Slovenska 52, 1000 Ljubljana 01/3076-430 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Kočevje Trg zbora odposlancev 12, 1330 Kočevje 01/8956-980 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Kamnik Ljubljanska cesta 4a, 1241 Kamnik 01/8396-080 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Logatec Sončni log 1, 1370 Logatec 01/7544-940 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Grosuplje Adamičeva cesta 3a, 1290 Grosuplje 01/7866-780 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Globus Koroška cesta 4, 4000 Kranj 04/2016-920 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Radovljica Kranjska cesta 18, 4240 Radovljica 04/5316-810 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Maribor Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor 02/2288-100 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Radlje ob Dravi Koroška cesta 61/a, 2360 Radlje ob Dravi 02/8879-040 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Novo mesto Novi trg 5, 8000 Novo mesto 07/3917-180 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Črnomelj Ulica Otona Župančiča 2, 8340 Črnomelj 07/ 3056-010 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Trebnje Stari trg 2/a, 8210 Trebnje 07/3466-500 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Celje Stanetova 31, 3000 Celje 03/4258-900 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Žalec Savinjska cesta 10, 3310 Žalec 03/7148-600 Kot navedeno pod oznako *** 

Poslovalnica Murska Sobota Slovenska 27, 9000 Murska Sobota 02/ 5308-970 Kot navedeno pod oznako *** 

 

 
V kolikor bo akceptant prevzemno ponudbo sprejel v eni izmed navedenih poslovalnic Banke Koper d.d., se bo za 

popolno in pravilno oddano ter pravočasno posredovano izjavo o sprejemu ponudbe štela zgolj tista izjava, ki bo 

oddana s strani akceptanta v eni izmed poslovalnic Banke Koper d.d. najkasneje do vključno 10. 02. 2017. Vse 

izjave o sprejemu ponudbe, ki bodo oddane v kateri koli od navedenih poslovalnic Banke Koper d.d. po tem 

datumu, se ne bodo štele za pravilno oddane. 
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cestnem prometu d.d.  - 54  

 
 

PRILOGA 3:  Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN 
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu ponudbe) 
Številka prevzema: 184     Številka ponudbe: 226    Številka podponudbe: 226      
 

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC OZ. OSEBA, KI JE UPRAVIČENA RAZPOLAGATI Z DELNICAMI CILJNE DRUŽBE, IN KI SPREJME PONUDBO) 
 

Priimek in ime oziroma firma: __________________________________________________________________________ 
 

Priimek in ime ter EMŠO zastopnika:  ___________________________________________________________________ 
 

Naslov oz. sedež: ____________________________________________________________________________________ 
 

EMŠO oz. matična številka: ____________________________________________________________________________ 
 

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: _____________________________________________________________ 
 

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:  
 

a. transakcijski račun št. ______________________________________, odprt pri banki ________________________; 
 

b. podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. ________________________________, 

sklic _______________________, odprt pri članu CDD ________________________________________, koda člana 

CDD:____________________. 

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE 

Akceptant izjavljam, da sprejemam »PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE AMZS družba za opravljanje 
storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Ljubljana« prevzemnika AVTO-MOTO ZVEZA 
SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana, matična številka: 5163196000 (v nadaljevanju »prevzemnik«), dano na 
podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-16/2016-9 z dne 05. 01. 2017 (na tej izjavi tudi: 
»prevzemna ponudba« oz. »ponudba«), katere predmet so navadne imenske prosto prenosljive kosovne delnice istega 
razreda z glasovalno pravico z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev 
članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Dunajska 
cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000 (na tej izjavi: »delnice ciljne družbe«), pod pogoji, kot jih v svoji 
prevzemni ponudbi določa prevzemnik. 
 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki 
jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 8,00 EUR. 
 
 

Prevzemno ponudbo sprejemam za _________________ (število) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih 
delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 ciljne družbe AMZS družba za 
opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim 
naslovom Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000. 
 

NALOG ZA SPREJEM PONUDBE 

Akceptant pooblaščam: 

1. Člana CDD _______________________________________________ (firma in 

sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register posreduje nalog za prenos delnic ciljne 
družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih 

papirjev št. _________________ (številka računa), ki je odprt pri članu CDD _____(koda člana), in 

v dobro mojega računa za prevzem in nalog za  vpis prepovedi razpolaganja v korist CDD  na delnicah ciljne 
družbe, prenesenih v dobro računa za prevzem. 

2. CDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu 
ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne 
prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro mojega računa nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, v breme katerega so bile te delnice ciljne družbe predhodno prenesene. 

3. Člana CDD, da v mojem imenu in za moj račun pooblaščenemu članu ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., na 
naslov Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, fax: 01 3200 301 oziroma skenirano na elektronski naslov 
prevzem@alta.si, pošlje mojo izjavo o sprejemu ponudbe. 
 
 

Kraj in datum: ______________________              Podpis akceptanta: _______________________ 


