
 

 

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  86. seji nadzornega 
sveta UNION HOTELI d.d. 
 
Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je dne 03.10.2014 sestal 

na 86. redni seji. 

 

Na seji: 

- je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 84. in 85. redne seje in 

potrdil zapisnika 84. in 85. redne seje nadzornega sveta; 

- se je nadzorni svet seznanil s poročilom o  opravljeni 5. seji revizijske 

komisije; 

- se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem v obdobju 1-8-2014 in 

ugotavlja, da so kazalci poslovanja 1-8-2014 bistveno pod planom, 

prihodki na zaposlenega in dodana vrednost na zaposlenega ne dosegata 

načrtovane ravni. Nadzorni svet zahteva, da uprava sprejme korektivne 

ukrepe na vseh področjih poslovanja; 

- nadzorni svet se je seznanil z izbiro najprimernejšega ponudnika za 

finančno in pravno revizijo ter podaja upravi soglasje k izbiri; 

- se je nadzorni svet seznanil o odprtih tožbah, pravdnih postopkih in 

posebnih pogodbah;  
- je nadzorni svet potrdil predlagani dopolnjeni Poslovnik o delu 

nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d. 

- se je nadzorni svet seznanil z informacijo o likvidnostnem stanju družbe;  

- se je nadzorni svet seznanil z aktivnostmi na področju nabave; 

 

Na seji se je nadzorni svet seznanil tudi z odločitvijo delničarja ACH d.d., 

Ljubljana o prodaji delnic v imetništvu ACH d.d., Ljubljana in zahtevi za 

dopustitev skrbnega pregleda s strani za to imenovanega svetovalca za 

prodajo, ter ocenjuje: 

 
- da je tak skrbni pregled tudi v interesu družbe UNION HOTELI d.d., saj 

je v interesu družbe, da je tržna cena delnic, ki bo dosežena pri paketni 

prodaji čim bližje realni ceni; 

 



 

 

- da je za družbo UNION HOTELI d.d. pomembna strateška kapitalska 

udeležba, bodoči strateški lastnik lahko družbi zagotovi nove poslovne 

priložnosti, dostop do cenejših virov financiranja, osvojitev novih trgov; 

- da je izvedba skrbnega pregleda uveljavljena v poslovni praksi pri izvedbi 

paketnih prodaj delnic in je del standarda dolžne skrbnosti; 

- da iz Direktive 2003/6/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL, 28 January 2003, on insider dealing and market 

manipulation (market abuse), izhaja, da se dostop do notranjih informacij, 

in uporabe teh informacij v zvezi z javno ponudbo za prevzem z 

namenom pridobitve nadzora nad družbo ne šteje za trgovanje na podlagi 

notranjih informacij, zato izvedba skrbnega pregleda v povezavi s 

prevzemno ponudbo ne pomeni kršitve prepovedi trgovanja z notranjimi 

informacijami, ker gre pri paketnih poslih za primerljiv namen in način 

izvedbe posla, velja to tudi za paketne posle z delnicami; 

- da strank paketnega posla ni možno primerjati z investitorji, ki delnice 

pridobivajo na trgu, paketna prodaja se izpelje kot en sam posel prav 

zaradi oblikovanja večjega paketa; 

- da bi imela nezmožnost izvedbe skrbnega pregleda za tako velik paket 

delnic učinek dejanske vinkulacije upravičenja delničarja, da lahko 

uspešno razpolaga s svojimi delnicami, brez skrbnega pregleda kupci 

zaradi nezmožnosti ocene tveganj, povezanih s transakcijo, verjetno ne bi 

bili pripravljeni skleniti pogodbe, kar bi pomenilo močan poseg v pravni 

in gospodarski položaj delničarja ter poseg v pravico delničarja, da na 

najboljši način razpolaga s svojim premoženjem, katero ima na podlagi 

splošnih pravil premoženjskega prava. 
 
Glede na navedeno nadzorni svet soglaša z dovolitvijo skrbnega pregleda 
svetovalcu Cushman & Wakefield s.r.o., Praga pod pogojem, da svetovalec 
sprejme ustrezno zavezo o varovanju zaupnih podatkov in notranjih informacij. 
Nadzorni svet zadolžuje glavnega direktorja, da sprejme vse potrebne 
organizacijske in druge ukrepe za to, da zagotovi ustrezno podporo pri 
posredovanju podatkov svetovalcu za prodajo in omogoči hiter in nemoten 
postopek prodaje. 
 

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/. 
 
 
                                                                                            Glavni direktor: 
                                                                                            Tomislav Čeh 
 
 
Ljubljana, 8.10.2014 
 


