TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi
MNENJE UPRAVE DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d. O PREVZEMNI PONUDBI
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba
TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:
Dne 04.11.2008 je bila objavljena prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe
Terme Čatež d.d. s strani prevzemnikov družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Dalmatinova 2, 1531 Ljubljana in Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov
d.d., Dunajska 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnika). O vsebini prevzemne
ponudbe daje uprava Term Čatež d.d. naslednje mnenje:

1. Prevzemnika v prevzemni ponudbi in prospektu navajata, da ne nameravata po izvedbi
prevzema izvajati prestrukturiranja družbe, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe
lokacije poslovanja, spreminjati pogojev zaposlovanja, ali spreminjati statuta. Poslovodstvo
pričakuje nadaljevanje uresničevanja sprejete strategije razvoja Term Čatež d.d. in ocenjuje,
da morebitna izvedba prevzema ni v neskladju s cilji družbe Terme Čatež d.d. Meni, da bo
celo pospešila uresničevanje interesov in že postavljene strategije ciljne družbe ter prav tako
pripomogla k še boljšim poslovnim rezultatom.
2. V primeru prevzema družbe Terme Čatež d.d., s strani prevzemnih družb, t.j. Delo
Prodaja, d.d., in DZS, založništvo in trgovina, d.d., je dejstvo, da je g. Bojan Petan
predsednik uprave tako ciljne družbe, t.j. družbe Terme Čatež, d.d., kot tudi ene od
prevzemnih družb, t.j. družbe DZS, d.d., iz česar izhaja, da je poslovodstvo ciljne družbe
seznanjeno s prevzemom.

3. Gospod Bojan Petan, ki je imetnik 41 delnic ciljne družbe, je dne 03.10.2008 podpisal
sporazum s prevzemnikoma, družbo PetPet d.o.o., Ado de Costa Petan in Petro Petan kot
osebami, ki v smislu določb 8. člena Zakona o prevzemih delujejo usklajeno s
prevzemnikoma, o usklajenem izvrševanju glasovalnih pravic iz delnic Term Čatež na
skupščinah ciljne družbe, kakor izhaja iz 9. točke prevzemne ponudbe.
4. Generalni direktor, gospod Bojan Petan, prevzemne ponudbe glede na status osebe, ki
usklajeno deluje s prevzemnikoma, na podlagi zakonskih določil ne more sprejeti.

5. Zadnje revidirano letno poročilo Term Čatež d.d. je dostopno na spletni strani ciljne
družbe: www.terme-catez.si, seo-netu in spletni strani AJPES.
Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice Term Čatež d.d., z oznako TCRG, iz letnega

poročila, je na dan 31.12.2007 znašala 161,60 EUR.

Uprava
Čatež ob Savi, 14.11.2008

