OBVESTILO DELNIČARJEM DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA D.D.
O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN VABILO K PRODAJI
Delničarji družbe ELEKTRO PRIMORSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljevanju
»ELEKTRO PRIMORSKA d.d.«) so na zasedanju skupščine delničarjev dne 26.8.2016 sprejeli sklep, ki
omogoča nakup lastnih delnic. ELEKTRO PRIMORSKA d.d. z dnem 25.11.2016 pričenja z izvajanjem Programa
odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga, ki ga bo vodila ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. (v
nadaljevanju »ILIRIKA d.d.«).
V skladu s skupščinskim sklepom o lastnih delnicah, Programom odkupa lastnih delnic družbe ELEKTRA
PRIMORSKA d.d. in načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev, bodo delničarji ELEKTRA PRIMORSKA
d.d. lahko podali nalog za prodajo delnic na način, kot je opisan v nadaljevanju.
1.

BORZNI POSREDNIK, KI BO POSREDOVAL PRI NAKUPU LASTNIH DELNIC

ELEKTRO PRIMORSKA d.d. bo nakupe lastnih delnic izvajal preko borznega člana ILIRIKA d.d.
2.

ODKUPNA CENA

Družba ELEKTRO PRIMORSKA d.d. preko svojega borznega posrednika ILIRIKA d.d. ponuja za vsako
posamezno delnico ELEKTRA PRIMORSKA d.d. (v nadaljevanju »delnica EPRG«) ceno 1,84 evra. Vsi posli v
tem postopku odkupa lastnih delnic bodo izvršeni po isti ceni.
3.

KOLIČINA ODKUPA

Največja količina delnic EPRG, ki jo družba ELEKTRO PRIMORSKA d.d. lahko pridobi, je določena s
pooblastilom skupščine delničarjev, pri čemer s tem obvestilom namerava odkupiti največ 187.673 delnic
EPRG (v nadaljevanju »Nakupna količina«).
4.

ČAS TRAJANJA ODKUPA LASTNIH DELNIC

Družba ELEKTRO PRIMORSKA d.d. bo preko borznega posrednika ILIRIKA d.d. odkupovala od vključno
25.11.2016 do vključno 23.12.2016.
Če pride pred 23.12.2016 do zapolnitve Nakupne količine, kot je določena v prejšnji točki tega obvestila, bo
družba ELEKTRO PRIMORSKA d.d. prenehala odkupovati lastne delnice s trenutkom zapolnitve te Nakupne
količine.
5.

ODDAJA NALOGA ZA PRODAJO DELNIC IN SKLENITEV POGODBE

Vsak delničar, ki je zainteresiran za prodajo in se odloči prodati delnice v skladu s tem obvestilom in pod pogoji
iz tega obvestila, lahko odda nalog za prodajo delnic oziroma sklene pogodbo o prodaji delnic v ILIRIKI
d.d. oziroma v njenih poslovalnicah, ki so navedene v nadaljevanju.

Pred oddajo naloga za prodajo oziroma sklenitvijo pogodbe mora posamezni delničar zagotoviti, da:

ima sklenjeno veljavno poslovno razmerje, to je pogodbo o borznem posredovanju z ILIRIKO d.d.,

so njegove delnice vknjižene na njegovem trgovalnem računu pri ILIRIKI d.d. ali skrbniku, preko katerega
poravnava posle v primerih poslovanja preko ILIRIKE d.d. in

so delnice, ki so predmet prodaje, bremen proste.
V kolikor delničar še nima odprtega trgovalnega računa in delnic na trgovalnem računu, delničar to lahko opravi
v ILIRIKI d.d. oziroma v njenih poslovalnicah.
Posamezni delničar in ILIRIKA d.d. se izjemoma lahko dogovorita tudi za drugačen postopek sklenitve pogodbe
glede pogojev iz drugega odstavka te točke, upoštevajoč zakonske ali druge podobne omejitve posameznega
delničarja pri prenosu njegovih delnic na trgovalni račun pri ILIRIKI d.d.
6.

VRSTNI RED IZVRŠITEV, PORAVNAVA IN PLAČILO KUPNINE

Podani nalogi delničarjev in sklenjene pogodbe o prodaji delnic se bodo izvrševali v skladu s časom prejema
takšnega naloga oziroma sklenitve pogodbe, pri čemer ima nalog z zgodnejšim časom prejema oziroma
pogodba s zgodnejšim časom sklenitve prednost. Zadnji nalog za prodajo, ki bi zapolnil Nakupno količino delnic
EPRG, se lahko izvrši le delno do Nakupne količine, in za to delno količino se sklene pogodba o prodaji delnic.
Če v takšnem primeru prispe več nalogov za prodajo z istim časom prejema, bodo delno izvršeni vsi, in sicer
sorazmerno, do Nakupne količine delnic EPRG, ustrezno z navedenim se sklenejo tudi pogodbe o prodaji delnic.
Plačilo kupnine se bo izvedlo četrti delovni dan od sklenitve pogodbe oziroma od datuma, ko so izpolnjeni pogoji
za izvršitev pogodbe, pri čemer mora delničar zagotoviti prenos delnic na račun kupca najkasneje na dan
poravnave.
Če delničar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, se poravnava njegovih delnic EPRG in plačilo kupnine ne
bosta izvedla, pri čemer pa delničar ostaja v razmerju do ILIRIKE d.d. oziroma ELEKTRA PRIMORSKA d.d.
odgovoren za izpolnitev svojih obveznosti, ki izvirajo iz podanega naloga za prodajo oziroma sklenjene pogodbe
o prodaji delnic in/ali povrnitev škode.
7.

STROŠKI, KI JIH NOSI DELNIČAR

Delničar nosi vse stroške, povezane z odpiranjem in vodenjem trgovalnega računa ter prenosom delnic iz
registrskega računa pri KDD na svoj trgovalni račun. Razen tega delničar sam krije tudi stroške za prenos delnic
na račun kupca ELEKTRO PRIMORSKA d.d. ter vse druge stroške, ki jih zaračunava borzni član za pripravo in
izvršitev pogodbe o prodaji delnic.
V povezavi s prodajo delnic EPRG ti stroški so:
Stroški priprave kupoprodajne pogodbe oziroma prodajne dokumentacije

21,30 EUR + DDV

V povezavi z odpiranjem in vodenjem trgovalnega računa ter prenosi delnic na trgovalni račun in račun kupca se
obračunajo naslednji stroški:
Stroški odpiranja računa

0 EUR

Stroški prenosa delnic iz registrskega računa na trgovalni račun

11,50 EUR

Stroški prenosa delnic na račun ELEKTRA PRIMORSKA d.d. se zaračunavajo glede na število
delnic kot sledi:
do vključno 499 delnic
od 500 do 4.999 delnic
od 5.000 do 9.999 delnic
vključno 10.000 delnic ali več

14,00 EUR
19,00 EUR
27,00 EUR
60,00 EUR

Stroški zapiranja računa

1,07 EUR

V kolikor se stranka identificira z lastništvom vrednostnih papirjev, ki so deponirani na trgovalnem računu pri
drugem borznem članu, sklene poslovno razmerje v ILIRIKI d.d. in opravi prenos vrednostnih papirjev med
računi istega imetnika. Glede na to se stranki ne zaračuna postavka Stroški prenosa delnic iz registrskega
računa na trgovalni račun v višini 11,50 EUR.
Vsi stroški, ki bremenijo delničarja pri prodaji delnic po tem obvestilu in jih zaračunava ILIRIKA d.d., se pri
nakazilu kupnine od te odštejejo.
Če bi v času trajanja odkupa delnic prišlo do spremembe cenika ILIRIKE d.d., zaradi katere bi se spremenila tudi
višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in prenosi oziroma
drugimi postavkami, ki so navedene zgoraj, bo ILIRIKA d.d. te stroške obračunala v višini skladno s
spremenjenim cenikom.
8.

NAVODILA O ODDAJI NALOGA ZA PRODAJO IN SKLENITVI POGODBE

Vse aktivnosti povezane z odpiranjem računa, prenosom delnic na trgovalni račun, oddajo naloga za prodajo
delnic in sklenitvijo pogodbe lahko izvedete v naslednjih poslovalnicah ILIRIKE d.d.:

Mesto

Naslov

Telefon

Delovni čas

NOVA GORICA

Kidričeva 20

051 205 838

pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 09:00-13:00

KOPER

Pristaniška ulica 43a

08 205 91 34

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

POSTOJNA

Cankarjeva 1b

08 200 37 58

pon.-pet.: 09:00-17:00, sre.: 09:00-17:30

SEŽANA

Partizanska cesta 37a

08 205 89 32

pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 08:30-14:30

LJUBLJANA

Slovenska cesta 54a

01 300 22 50

pon.-pet.: 08:00-17:30, sob.: 08:30-14:30

DOMŽALE

Ljubljanska cesta 82

08 205 07 15

pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 08:30-14:30

CELJE

Cankarjeva ulica 1

08 205 29 79

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

KRANJ

Koroška cesta 1

08 200 33 22

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

MARIBOR

Trg Leona Štuklja 12

08 200 37 55

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

BREŽICE

Trg izgnancev 1a

07 49 62 236

pon.-pet.: 08:00-17:00, sob.: 08:30-14:30

IDRIJA

Lapajnetova 37

08 205 32 12

pon.-pet.: 08:00-18:30, sob.: 08:30-14:30

ILIRSKA BISTRICA

Cankarjeva ulica 2

08 205 22 30

pon., sre., pet.: 14:00-18:00;
tor., čet.: 08:00-12:00

JESENICE

Cesta Maršala Tita 18

08 200 38 22

pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-12:00

KOČEVJE

Roška cesta 8

051 232 187

pon., tor., čet.: 11:00-15:00,
sre.: 11:00 - 17:00, pet.: 11:00-13:00

MURSKA SOBOTA

Ulica Arhitekta Novaka 1

08 205 88 85

pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30

NOVO MESTO

Novi trg 10

08 200 48 52

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

SLOVENSKE KONJICE

Stari trg 4

08 205 15 55

pon.-pet.: 09:00-17:00, sre.: 09:00-18:00

TRBOVLJE

Trg revolucije 29a

08 200 38 24

pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30

VELENJE

Kopališka cesta 2a

08 200 31 26

pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30

Za namen identifikacije delničarja in oddaje naloga za prodajo oziroma za sklenitev pogodbe, je potrebno
predložiti naslednje dokumente:
a)

Fizične osebe

veljavni osebni dokument,

davčno številko,

številko računa (bančna kartica),

potrdilo KDD o lastništvu delnic

b)

Pravne osebe:

izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

veljavni osebni dokument zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca in davčno številko,

overjeno pooblastilo pooblaščencu za podpis pogodbe o borznem posredovanju, oddaji naloga za
prodajo ali sklenitev pogodbe, če pogodbo sklepa ali nalog odda pooblaščenec namesto zakonitega
zastopnika.

Dodatne informacije in podrobna navodila pri prodaji delnic lahko dobite v ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d.,
Slovenska cesta 54a, Ljubljana, telefon 01 / 300 22 50.
9.

POMEMBNO OBVESTILO IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

To Obvestilo delničarjem družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d. o odkupu lastnih delnic je namenjeno delničarjem
družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d. na katere je naslovljeno. Naslov delničarja je bil pridobljen iz javne delniške
knjige družbe ELEKTRO PRIMORSKA d.d. z dne 23.11.2016, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna
družba, d.d., Ljubljana.
Namen tega obvestila je seznanjenje vseh delničarjev družbe o odkupu lastnih delnic na podlagi sklepa
skupščine in možnosti prodaje delnic družbi ELEKTRO PRIMORSKA d.d., v kolikor se posamezni delničar za to
odloči. To obvestilo ni niti naložbeno priporočilo niti investicijska raziskava, temveč je zgolj tržno sporočilo v
skladu z veljavnimi določili ZTFI. Obvestilo tudi ne pomeni prevzemne ali kakršnekoli druge ponudbe. Obvestilo
je namenjeno širšemu krogu oseb in ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v
zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na
vsebino obvestila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi
oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve.
ILIRIKA d.d., in z njo povezane osebe, pri njej zaposlene osebe in morebitne druge osebe, ki so sodelovale pri
pripravi tega obvestila, so lahko lastniki delnic ali poslovni partnerji njihovih izdajateljev. ILIRIKA d.d., ima lahko
ekonomski interes za prodajo delnic.
Za posredovanje obvestila je odgovorna ILIRIKA d. d., ki opravlja dejavnost pod nadzorom Agencije za trg
vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Ostale informacije in dokumenti so dostopni na spletni
strani www.ilirika.si in www.elektro-primorska.si.

Nova Gorica, 24.11.2016

