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UNION HOTELI  d.d. 

Miklošičeva cesta 1 

LJUBLJANA 

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 

386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., 

Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: 

 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na  95. in na 96. seji nadzornega sveta 

UNION HOTELI d.d.  

 

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 27.1.2016 sestal na 95. redni 

seji in dne 12. ter 15.2.2016 na 96. redni seji (seja je potekala v dveh delih). 

 

Na sejah: 

 

- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 94. in 95. redne seje in potrdil zapisnik 

94. in 95. redne seje nadzornega sveta; 

- se je nadzorni svet seznanil s Končnimi finančnimi in pravnimi poročili strokovnjakov 

iz katerih izhaja, da skupina ACH vključujoč družbo Union hoteli d.d. ni izčrpavala 

Factor banke. Prav tako družbi ACH, d.d. in Union hoteli d.d. zaradi Zakona o 

prevzemih in Zakona o bankah ob dokapitalizaciji Factor banke nista mogli vpisovati 

in vplačevati delnic in obveznic, kar bi povzročilo obveznost prevzema po Zakonu o 

prevzemih. Prevzem ni bil v skladu s strategijo skupine ACH vključujoč družbo Union 

hoteli d.d., temveč je strateški plan skupine ACH predvideval odtujitev naložbe v 

Factor banko; 

- se je nadzorni svet seznanil s poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih 

sklepih 8. seje revizijske komisije nadzornega sveta z dne 14.12.2015; 

- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju 1-11-2015 za družbi Union 

hoteli d.d., IP Central d.o.o. in skupino, z likvidnostnimi plani in oceno 2015 ter 

ugotovil, da družba posluje boljše od načrtov in izraža pohvalo vodstvu ter vsem 

zaposlenim nad doseženimi rezultati; 

- se je nadzorni svet seznanil z analizo stroškov za leto 2015; 

- se je nadzorni svet seznanil s poročilom o realizaciji projekta »uvedba novega 

informacijskega sistema« ki je zajemalo celotno realizacijo projekta, vrednost 

investicije, stroške vzdrževanja ter načrtovane dolgoročne učinke; 

- je nadzorni svet prejel informacijo o skrbi za varovanje poslovnih skrivnosti družbe v 

postopku prodaje; 

- se je nadzorni svet seznanil s poročilom odvetniške pisarne o utemeljenosti poravnave 

v zvezi z odškodninskim zahtevkom Tavčarjev hram; 

- je nadzorni svet soglašal k sodni  poravnavi z delom tožnikov v  pravdni zadevi: tožba 

za odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe oziroma upravljanja gostinskega lokala 

»Tavčarjev hram«; 

- se je nadzorni svet seznanil  s predlogom sanacije bazena na 8. nadstropju GHU 

Business;  

- je nadzorni svet soglašal s predlogom investicije v garažo GHU Business;  

- je nadzorni svet potrdil Letni plan za leto 2016. 

 

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na 

spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/. 
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                                                                                          Glavni direktor: 

                                                                                            Tomislav Čeh 

 

Ljubljana, 17.3.2016 

 


