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UNION HOTELI d.d.

Obvestilo delničarjem o razveljavitvi sklepa 30. skupščine in s sprejetjem sklepa 
33. skupščine družbe z dne 31.8.2018 o pridobivanju lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba 
UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja obvestilo o pridobivanju lastnih 
delnic.

33. skupščina delničarjev z dne 31. 08. 2018 je razveljavila sklep 30. skupščine družbe o 
pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic z dne 30.12.2016 in pooblastila upravni odbor 
Union hoteli d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Sklep 33. skupščine družbe nadomesti z 
dnem zasedanja stari sklep.

Skladno s pooblastilom in sprejetimi sklepi 33. skupščine bo družba Union hoteli d.d. 
nadaljevala s pridobivanjem lastnih delnic za določeno obdobje od 31.8.2018 do 31.8.2021 
(36 mesecev).  Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli sklenjenimi na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev ali zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev in sicer po 
nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od ponderirane aritmetične sredine 0,7 kratnika 
knjigovodske vrednosti delnice (ponder 0,5) in 2 kratnika EBITDA +/- (ponder 0,5) in ne 
sme biti višja od ponderirane aritmetične sredine 1,3 kratnika knjigovodske vrednosti 
delnice (ponder 0,5) in 6 kratnika EBITDA +/- neto dolg (ponder 0,5), izračunanega na 
podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Union hoteli d.d.

Skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že 
ima, ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe oz. 179.386 delnic družbe.

Postopek in vsebina sta podrobneje opredeljena v programu odkupa lastnih delnic, ki ga je 
upravni odbor družbe sprejel na redni seji 25.9.2018 in je priloga temu obvestilu. Stari 
program odkupa lastnih delnic, ki ga je uprava družbe sprejela 11.4.2017 skladno s 30. 
skupščinskim sklepom ni več v veljavi.

O pridobitvah lastnih delnic bo družba Union hoteli d.d. redno obveščala javnost.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-
hoteli/  od 25. 9. 2018 dalje in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Glavni izvršni direktor 
Matej Rigelnik
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