
 

 

GRAND HOTEL UNION, d.d., Ljubljana 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 80. seji NS Grand hotel Union 

d.d. z dne 27.2.2014 

  

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

386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba Grand hotel Union d.d., 

Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: 

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na  80. seji nadzornega sveta Grand 

hotela Union d.d. 

Nadzorni svet delniške družbe Grand hotel Union d.d. se je dne 27.2.2014 sestal na 80. redni 

seji. 

Na seji: 

 je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 79. redne seje in 31. ter 32. 

korespondenčne seje nadzornega sveta in potrdil zapisnik 79. redne seje in 31. ter 32. 

korespondenčne seje nadzornega sveta.  

 je nadzorni svet prejel informacijo o poslovanju družbe Grand hotela Union d.d. v 

obdobju 1-12 2013 (na osnovi prvih rezultatov poslovanja januar 2014) in ugotavlja, 

da se negativni trendi poslovanja nadaljujejo. Pri izdelavi Letnega poročila naj se 

navedejo razkritja za izpostavljene odmike poslovanja.  

 je nadzorni svet prejel informacijo o poslovanju odvisne družbe IP Central d.o.o. v 

obdobju 1-12 2013 (na osnovi prvih rezultatov poslovanja januar 2014) ter ustno 

informacijo o poslovanju Unionskih hotelov za januar-februar 2014.  

 je nadzorni svet prejel informacijo o poteku projekta IP Central – invalidom prijazni 

hotel  in ugotavlja, da zadeve potekajo v skladu s terminskim planom.  

 je nadzorni svet potrdil letni plan 2014 v obliki kot je bil posredovan, vendar pa 

zahteva dopolnitve na sledečih področjih: investicije je potrebno prilagoditi poslovnim 

zmožnostim- vsak posamezni projekt ki presega 50.000€ potrjuje nadzorni svet. 

Nadzorni svet je podal še določene pripombe glede ravni stroškov in višine sobnih 

prihodkov in z navedenimi dopolnitvami potrdil letni plan 2014. Dopolnjeni letni plan 

2014 bo ponovno obravnavan na naslednji seji nadzornega sveta.  

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

spletnih straneh družbe www.union-hotels.eu. 

 

http://www.union-hotels.eu/
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