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Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 70/06, spremembe 1/08 in 68/08, v nadaljevanju:
ZPre-1) daje Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, v
imenu in za račun prevzemnikov

PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE TERME ČATEŽ D.D.,
TOPLIŠKA CESTA 35, 8251 ČATEŽ OB SAVI,
na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencija) št. 171/197/AG-08-(572) z
dne 15.10.2008

1. Prevzemnika
-

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Delo Prodaja, d.d.) in
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: DZS, d.d.).

V smislu določb 8. člena ZPre-1 prevzemnika Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d. delujeta usklajeno z družbo
PetPet, poslovne storitve, d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250 Brežice (v nadaljevanju: PetPet, d.o.o.) ter
Bojanom Petanom, Ado de Costa Petan in Petro Petan, ki so imetniki delnic družbe Terme Čatež, d.d.
Na podlagi Sporazuma, ki so ga osebe iz prvega in drugega odstavka te točke podpisale 3.10.2008, v
predmetni prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., kot prevzemnika družbe Terme
Čatež, d.d. nastopata družbi Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d.

2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe
Firma in sedež ciljne družbe: Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250
Brežice (v nadaljevanju: Terme Čatež, d.d. ali ciljna družba).
Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe: kosovne navadne imenske delnice družbe Terme
Čatež, d.d., ki predstavljajo en razred oz. vrsto, z glasovalno pravico, ki so v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v
nadaljevanju: KDD), vpisane z oznako TCRG (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe).
Število vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe: prevzemna ponudba se nanaša na
vseh 497.022 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 123.540 delnic ciljne družbe, ki so že v lasti prevzemnikov
skupaj z osebami, s katerimi delujeta usklajeno, torej na preostalih 373.482 delnic ciljne družbe.
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3. Pogoji prevzemne ponudbe
Prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujata nove nadomestne
vrednostne papirje, t.j. novo izdane obveznice družbe Delo Prodaja, d.d., z oznako DPR1. Novo izdane
obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. bodo imenske, prosto prenosljive, izdane v nematerializirani obliki, in bodo z
že izdanimi obveznicami tvorile isti razred oz. vrsto. Z obstoječimi obveznicami družbe Delo Prodaja, d.d. (DPR1)
se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza). Z novo
izdanimi obveznicami, ki jih prevzemnika ponujata v tej prevzemni ponudbi, bo po njihovi izdaji kotacija obveznic
družbe Delo Prodaja, d.d. (DPR1) na organiziranem trgu Ljubljanske borze razširjena.
Cena oz. menjalno razmerje, ki jo ponujata prevzemnika za eno delnico ciljne družbe, je 30 novo izdanih
obveznic družbe Delo Prodaja, d.d.
Obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. so nominirane v eurih. Nominalna vrednost obveznice je 10,00 EUR. En
lot je apoen 10,00 EUR, minimalna količina za trgovanje na BTS je en lot. Obrestna mera je spremenljiva in
znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,6% letno. Obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 23. junija
in 23. decembra. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 23. junija 2018.
Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v eurih.
Obveznosti iz obveznic niso posebej zavarovane ali garantirane. Za izplačilo obveznosti iz obveznic jamči
izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Obveznice vsebujejo klavzule o pravici izdajatelja do odpoklica obveznic
pred njihovo dospelostjo. Razen terjatev do izdajatelja iz naslova plačila glavnice in obresti v skladu z
amortizacijskim načrtom obveznice, obveznice omogočajo njihovim imetnikom možnost njihove uporabe za
zavarovanje obveznosti do izdajatelja in pravico razpolaganja z obveznico oziroma zastavitve obveznice in druge
pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od
izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.
Tržna cena obveznice: na dan 8.10.2008 je bil enotni tečaj na Ljubljanski borzi za eno obveznico 101,70%.
Teoretična vrednost obveznice: na dan 8.10.2008 je znašala teoretična vrednost ene obveznice 10,16743 EUR.

4. Veljavnost ponudbe od 4.11.2008 do 29.12.2008 do 12. ure
Prevzemna ponudba velja od vključno 4.11.2008 do vključno 29.12.2008 do 12. ure, razen če se njena
veljavnost podaljša v skladu z ZPre-1.

5. Prag uspešnosti – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih morata prevzemnika
skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imata, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi
ju ta zavezovala
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne
družbe, ki bi jih morala pridobiti prevzemnika na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za
uspešno. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bosta prevzemnika pridobila v postopku prevzemne ponudbe.
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6. Obvezni razvezni pogoj
Vse pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, so sklenjene pod razveznim pogojem, če nastopi
kateri koli od spodaj navedenih primerov:
- če družba Delo Prodaja, d.d. v roku iz prvega odstavka 58. člena ZPre-1 ne izda popolnega naloga za
izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev,
- če uprava družbe Delo Prodaja, d.d. do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe ne sprejme
ustreznega sklepa o izdaji novih nadomestnih vrednostnih papirjev.
Prevzemnika bosta na podlagi 43. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
priglasila koncentracijo družb Uradu RS za varstvo konkurence pred začetkom njenega izvrševanja oz.
najpozneje v roku 30 dni ob objave te javne ponudbe. Pridobitev soglasja (oz. odločbe o skladnosti koncentracije
s pravili konkurence) Urada RS za varstvo konkurence ni razvezni pogoj za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so
predmet te prevzemne ponudbe.

7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe
Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo družba Delo Prodaja, d.d., v dveh delovnih dneh od izteka roka za
sprejem prevzemne ponudbe izdala KDD popoln nalog za izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev v
količini, potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do imetnikov delnic ciljne družbe, ki so sprejeli
prevzemno ponudbo.
KDD bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPre-1 v osmih dneh po prejemu naloga za izdajo novih
nadomestnih vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka vpisal v centralni register ustrezno količino novih
nadomestnih vrednostnih papirjev in jih prenesel v dobro računov imetnikov delnic ciljne družbe, ki so sprejeli
prevzemno ponudbo, v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi njihovega sprejema ponudbe.

8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne
družbe, ki bi jih morala pridobiti prevzemnika na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za
uspešno. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bosta prevzemnika pridobila v postopku prevzemne ponudbe.
Prevzemna ponudba ni uspešna, če:
- jo prevzemnika prekličeta v skladu z 52. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.6. tega prospekta,
- agencija razveljavi postopek s to ponudbo v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev,
- nastopi razvezni pogoj v skladu z 20. členom ZPre-1, kot je navedeno v točki 1.4. tega prospekta.
Če prevzemna ponudba ne bo uspešna, bo KDD v osmih dneh po prejemu odločbe agencije o izidu
prevzemne ponudbe imetnikom delnic ciljne družbe, ki so sprejeli prevzemno ponudbo, ponovno omogočila
razpolaganje z delnicami ciljne družbe, ki so bile predmet sprejema neuspešne prevzemne ponudbe, tako da jih
bo prenesla v dobro njihovih računov, s katerih so bile prenesene ob sprejetju prevzemne ponudbe. Pogodbe, ki
so bile sklenjene s sprejemom neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane.
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9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo
Z delnicami ciljne družbe z oznako TCRG se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Na dan objave
prevzemne ponudbe sta prevzemnika imetnika skupaj 119.624 delnic ciljne družbe, ki predstavljajo 24,07% vseh
delnic ciljne družbe. Družba DZS, d.d. ima 119.624 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 24,07% vseh delnic ciljne
družbe, družba Delo Prodaja, d.d. ni imetnik delnic ciljne družbe. Osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1
delujejo usklajeno s prevzemnikoma, imajo naslednje število delnic: družba PetPet, d.o.o. je imetnica 2.224 delnic
ciljne družbe (0,45% vseh delnic ciljne družbe), Bojan Petan je imetnik 41 delnic ciljne družbe (0,008% vseh
delnic ciljne družbe), Ada de Costa Petan je imetnica 1.022 delnic ciljne družbe (0,21% vseh delnic ciljne družbe)
in Petra Petan je imetnica 629 delnic ciljne družbe (0,13% vseh delnic ciljne družbe). Od dneva objave
prevzemne namere prevzemnika in osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikoma, niso pridobili nobenih delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave
prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnika in osebe, ki v smislu določb 8.
člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma, zunaj postopka javne ponudbe ne smejo kupovati vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
Delo Prodaja, d.d., DZS, d.d., PetPet, d.o.o., Bojan Petan, Ada de Costa Petan in Petra Petan so dne
3.10.2008 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da:
- soglašajo, da bodo od dneva tega sporazuma dalje na skupščinah družbe Terme Čatež, d.d. usklajeno
izvrševali glasovalne pravice iz delnic družbe Terme Čatež, d.d.,
- ugotavljajo, da za družbi DZS, d.d. in PetPet, d.o.o. ter Bojana Petana, Ado de Costa Petan in Petro
Petan na podlagi 2. odstavka 8. člena ZPre-1 že dosedaj obstaja domneva o njihovem usklajenem
delovanju,
- bodo v namen usklajenega delovanja na skupščinah družbe Terme Čatež, d.d. od sedaj naprej pred
vsako skupščino družbe Terme Čatež, d.d. uskladili svoja stališča o vseh zadevah iz pristojnosti
skupščine družbe Terme Čatež, d.d.,
- je ta sporazum veljaven tudi v kolikor bi prišlo do spremembe lastniških deležev podpisnikov tega
sporazuma,
- da bosta prostovoljno ponudbo za prevzem družbe Terme Čatež, d.d. dali družbi Delo Prodaja, d.d. in
DZS, d.d.
Prevzemnika sta dne 3.10.2008 podpisala Sporazum o sodelovanju pri prevzemu družbe Terme Čatež, d.d., v
katerem sta se sporazumela, da:
- sta pripravljeni sodelovati v skupnem prevzemu družbe Terme Čatež, d.d. in dati prevzemno ponudbo v
skladu z določbami ZPre-1 pod naslednjimi pogoji:
o imetnikom delnic TCRG se ponudi za delnice TCRG nove nadomestne vrednostne papirje, t.j.
novo izdane obveznice družbe Delo Prodaja, d.d., z oznako DPR1,
o menjalno razmerje bosta pogodbeni stranki določili na podlagi bilančnih podatkov o ciljni družbi
in tržnih tečajev delnice TCRG v zadnjih treh letih ter teoretičnih in tržnih tečajev obveznice
DPR1. Menjalno razmerje bosta pogodbeni stranki sporazumno določili do začetka veljavnosti
skupne prevzemne ponudbe,
o prevzemna ponudba ne bo določala praga uspešnosti ponudbe,
o delnice TCRG, pridobljene na podlagi prevzemne ponudbe, bo dobila v celoti družba Delo
Prodaja, d.d.,
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stroške borzno posredniške hiše in svetovanja za izvedbo prevzema plačata pogodbeni stranki
vsaka pol; ostale stroške, ki nastanejo z izvedbo prevzema družbe Terme Čatež, d.d., plača v
celoti družba Delo Prodaja, d.d.,
o ponudba za prevzem bo dana preko Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana,
bosta družbo Terme Čatež, d.d., Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad RS za varstvo konkurence
ter predstavnike zaposlenih v družbah Terme Čatež, d.d., Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d. po sklenitvi in
podpisu tega sporazuma obvestila o prevzemni nameri,
bosta prevzemno namero objavila v časopisu Dnevnik, družba Delo Prodaja, d.d. pa na dan objave
prevzemne namere tudi na svoji spletni strani in SEOnetu,
bosta po obvestilu o prevzemni nameri nadaljevala z vsemi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo
skupnega prevzema,
bosta po uspešno izvedeni prevzemni ponudbi družbe Terme Čatež, d.d. na skupščinah družbe Terme
Čatež, d.d. usklajeno izvrševala glasovalne pravice iz delnic TCRG,
bosta v ta namen pred vsako skupščino družbe Terme Čatež, d.d., ki bo sklicana za čas po uspešnem
dokončanju prevzemne ponudbe, uskladila svoja stališča o vseh zadevah iz pristojnosti skupščine
družbe Terme Čatež, d.d.,
se zavezujeta, da bosta v primeru, da ne dosežeta soglasja o zadevi, o kateri bo odločala skupščina
družbe Terme Čatež, d.d., glasovati tako, kot po predhodnem glasovanju z navadno večino oddanih
glasov odločita podpisnici tega sporazuma. Število glasov posamezne podpisnice je enako odstotku
njene udeležbe v osnovnem kapitalu družbe Terme Čatež, d.d.,
bo sestanek, namenjen glasovanju iz prejšnje alineje, sklicala podpisnica tega sporazuma z največjim
deležem udeležbe v osnovnem kapitalu družbe Terme Čatež, d.d. vsakič, ko bo napovedana skupščina
družbe Terme Čatež, d.d. Sestanek se skliče s pisnim vabilom, ki mora biti na naslov podpisnice
poslano priporočeno s povratnico najkasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine družbe Terme Čatež,
d.d. Vabilo mora navajati najmanj predvidene točke dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež, d.d.
s predlogi sklepov,
je ta sporazum veljaven tudi v kolikor bi prišlo do spremembe lastniških deležev podpisnic tega
sporazuma,
ta sporazum preneha veljati, če ni najkasneje do dne 31.3.2009 uspešno zaključena skupna prevzemna
ponudba za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d. V tem primeru sta pogodbeni stranki prosti pri
uresničevanju pravic iz delnic TCRG.
o

-

-

-

-

-

Družba Delo Prodaja, d.d. bo izdala nove nadomestne vrednostne papirje na podlagi sklepa uprave družbe
Delo Prodaja, d.d. Družba Delo Prodaja, d.d. je izdajateljica že 200.000 imenskih, prosto prenosljivih obveznic,
izdanih v nematerializirani obliki, z oznako DPR1, in bodo z novo izdanimi obveznicami tvorile isti razred oz.
vrsto. Obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. so uvrščene v borzni trg Ljubljanske borze.
Prevzemnika lahko prekličeta prevzemno ponudbo in odstopita od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom
takšne ponudbe, če nastopijo okoliščine, opisane v točki 1.6. tega prospekta. Če bo pristojno sodišče odločilo, da
sta prevzemnika neupravičeno odstopila od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe,
prevzemnika odgovarjata imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo za škodo, ki jim jo
povzročita z neupravičenim odstopom.
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10. Borznoposredniška družba, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun
prevzemnikov daje prevzemno ponudbo
Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnikov, kot njun pooblaščeni
član, daje Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MP BPH d.d.).

11. Oddaja izjave o sprejemu prevzemne ponudbe
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda
ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe, z vsebino, določeno v obrazcu, ki je v Prilogi 3 tega
prospekta, v eni izmed poslovalnic ali pogodbenih izvajalcev MP BPH d.d, ki so navedeni v Prilogi 2 tega
prospekta, ali pri drugi borznoposredniški družbi ali banki iz Priloge 1 tega prospekta, ki ima položaj člana KDD (v
nadaljevanju: registrski član), pri čemer morajo pravilno izpolnjene in podpisane izjave o sprejemu ponudbe
prispeti na naslov Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana, do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 29.12.2008 do 12. ure.
Če so delnice ciljne družbe, glede katerih želi njihov imetnik sprejeti prevzemno ponudbo, že vpisane pri
računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, ki ga vodi posamezni registrski član, mora imetnik izjavo o
sprejemu prevzemne ponudbe predložiti temu registrskemu članu, ki vodi njegov račun nematerializiranih
vrednostnih papirjev stranke.
Imetniki delnic ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega računa
vrednostnih papirjev pri registrskem članu, morajo predhodno odpreti račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev stranke pri registrskem članu in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa
imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.
Stroški, povezani z odprtjem računa vrednostnih papirjev stranke pri registrskem članu, ki jih v trenutku
izdelave prospekta zaračunava MP BPH d.d., so naslednji:
- odpiranje računa pri registrskem članu: 13,77 EUR,
- prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev
imetnika pri registrskem članu: 2,00 EUR.
Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi MP BPH d.d. ali v poslovalnicah in pogodbenih mestih
družbe MP BPH d.d., nosi delničar stroške nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe, in sicer:
- 11,00 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, do vključno 499 delnic,
- 14,87 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, od 500 do vključno 4.999
delnic,
- 23,40 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, od 5.000 do vključno 9.999
delnic,
- 48,75 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, nad 10.000 delnic.
Če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri drugem registrskem članu, nosi stroške, kot jih je določil ta
registrski član.
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Če se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna
ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o prejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede
obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne družbe, ki niso obremenjene, pa ostane v veljavi.

12. Dostopnost prospekta
Prevzemni prospekti so na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene
opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 1 tega
prospekta, ter v poslovalnicah in pogodbenih izvajalcih MP BPH d.d. iz Priloge 2 tega prospekta.
Borznoposredniška družba ali banka, ki za imetnika vodi račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri
katerem so vpisane delnice ciljne družbe, mora temu imetniku na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti
izvod prevzemnega prospekta.
Prevzemni prospekt je javno objavljen na spletnih straneh www.delo-prodaja.si, www.dzs.si,
www.medvesekpusnik.si (rubrika novice) in na spletni strani Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si).
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POGLAVJE 1: PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI
1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba
1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe
Firma: Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi
Sedež: Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe: kosovne navadne imenske delnice družbe Terme
Čatež, d.d., ki predstavljajo en razred oz. vrsto, z glasovalno pravico, ki so v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (v
nadaljevanju: KDD), vpisane z oznako TCRG (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe).
Število vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe: prevzemna ponudba se nanaša na
vseh 497.022 delnic ciljne družbe, zmanjšano za 123.540 delnic ciljne družbe, ki so že v lasti prevzemnikov
skupaj z osebami, s katerimi delujeta usklajeno, torej na preostalih 373.482 delnic ciljne družbe.

1.2. Podatki o prevzemnikih
1.2.1. Firma in sedež prevzemnikov
-

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Delo Prodaja, d.d.) in
DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana (v nadaljevanju: DZS, d.d.).

V smislu določb 8. člena ZPre-1 prevzemnika Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d. delujeta usklajeno z družbo
PetPet, poslovne storitve, d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250 Brežice (v nadaljevanju: PetPet, d.o.o.) ter
Bojanom Petanom, Ado de Costa Petan in Petro Petan, ki so imetniki delnic družbe Terme Čatež, d.d.
Na podlagi Sporazuma, ki so ga osebe iz prvega in drugega odstavka te točke podpisale 3.10.2008, v
predmetni prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., kot prevzemnika družbe Terme
Čatež, d.d. nastopata družbi Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d.
1.2.2. Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in
za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo
Prevzemno ponudbo v skladu s 23. členom ZPre-1 v imenu in za račun prevzemnikov, kot njun pooblaščeni
član, daje Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MP BPH d.d.).
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1.3. Pogoji prevzemne ponudbe
1.3.1. Cena
Prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponujata nove nadomestne
vrednostne papirje, t.j. novo izdane obveznice družbe Delo Prodaja, d.d., z oznako DPR1. Novo izdane
obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. bodo imenske, prosto prenosljive, izdane v nematerializirani obliki, in bodo z
že izdanimi obveznicami tvorile isti razred oz. vrsto. Z obstoječimi obveznicami družbe Delo Prodaja, d.d. (DPR1)
se trguje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Ljubljanska borza). Prospekt,
na podlagi katerega so bile obstoječe obveznice izdane in nadalje uvrščene v organizirano trgovanje, je objavljen
na spletni strani družbe Delo Prodaja, d.d. (www.delo-prodaja.si) in Ljubljanske borze (http://seonet.ljse.si). Z
novo izdanimi obveznicami, ki jih prevzemnika ponujata v tej prevzemni ponudbi, bo po njihovi izdaji kotacija
obveznic družbe Delo Prodaja, d.d. (DPR1) na organiziranem trgu Ljubljanske borze razširjena.
Cena oz. menjalno razmerje, ki jo ponujata prevzemnika za eno delnico ciljne družbe, je 30 novo izdanih
obveznic družbe Delo Prodaja, d.d.
Obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. so nominirane v eurih. Nominalna vrednost obveznice je 10,00 EUR. En
lot je apoen 10,00 EUR, minimalna količina za trgovanje na BTS je en lot. Obrestna mera je spremenljiva in
znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,6% letno. Obresti dospevajo v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 23. junija
in 23. decembra. Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 23. junija 2018.
Vse obveznosti iz obveznic se izplačujejo v eurih.
Obveznosti iz obveznic niso posebej zavarovane ali garantirane. Za izplačilo obveznosti iz obveznic jamči
izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Obveznice vsebujejo klavzule o pravici izdajatelja do odpoklica obveznic
pred njihovo dospelostjo. Razen terjatev do izdajatelja iz naslova plačila glavnice in obresti v skladu z
amortizacijskim načrtom obveznice, obveznice omogočajo njihovim imetnikom možnost njihove uporabe za
zavarovanje obveznosti do izdajatelja in pravico razpolaganja z obveznico oziroma zastavitve obveznice in druge
pravice v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Imetnik obveznic nima pravice zahtevati od
izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.
Tržna cena obveznice: na dan 8.10.2008 je bil enotni tečaj na Ljubljanski borzi za eno obveznico 101,70%.
Teoretična vrednost obveznice: na dan 8.10.2008 je znašala teoretična vrednost ene obveznice 10,16743 EUR.
1.3.2. Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe
Prevzemna ponudba velja od vključno 4.11.2008 do vključno 29.12.2008 do 12. ure, razen če se njena
veljavnost podaljša v skladu z ZPre-1.
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1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe – najnižji odstotek vseh vrednostnih papirjev, ki jih morata
prevzemnika skupaj z vrednostnimi papirji, ki jih že imata, pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe,
da bi ga ta zavezovala
Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne
družbe, ki bi jih morala pridobiti prevzemnika na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za
uspešno. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne
družbe, ki jih bosta prevzemnika pridobila v postopku prevzemne ponudbe.
1.3.4. Podroben opis načina določitve menjalnega razmerja
Prevzemnika sta določila ponujeno menjalno razmerje na podlagi bilančnih podatkov o ciljni družbi in tržnih
tečajev delnice ciljne družbe v zadnjih treh letih.
Bilančni podatki ciljne družbe v zadnji treh letih

Prihodek iz poslovanja v tisoč EUR
Čisti dobiček v tisoč EUR
Knjigovodska vrednost delnice v EUR

31.12.2005
22.339
3.038
135,92

31.12.2006
26.542
4.407
153,87

31.12.2007
29.016
7.691
161,60

Tržni tečaji delnice ciljne družbe v zadnjih treh letih
Gibanje tečaja delnice TCRG od 30.9.2005 do 1.10.2008
400

Cena delnice v EUR

350
300
250
200
150
100
30.09.0 5

30.09.0 6

30.09.0 7

30.09.0 8

Vir: www.ljse.si, lastni izračuni

Prevzemnika sta določila ponujeno menjalno razmerje tudi na podlagi teoretičnih in tržnih tečajev obveznice
družbe Delo Prodaja, d.d. Tako je teoretična vrednost obveznice na dan 8.10.2008 znašala 10,16743 EUR. Tržna
cena obveznice na dan 8.10.2008 pa je bila 101,70%.
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Ob upoštevanju vseh navedenih podatkov prevzemnika ponujata za delnico ciljne družbe 30 novo izdanih
obveznic družbe Delo Prodaja, d.d., kar pri tržni ceni obveznice 101,70% na dan 8.10.2008 znaša 305,10 EUR za
eno delnico ciljne družbe.
1.3.5. Stroški, ki bremenijo akceptanta
Delničar ciljne družbe, ki sprejme prevzemno ponudbo (v nadaljevanju: akceptant), bo nosil stroške v
naslednjih primerih:
1. če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi MP BPH d.d. ali v poslovalnicah in pogodbenih
mestih družbe MP BPH d.d., nosi delničar stroške nadomestila za sprejem prevzemne ponudbe, in sicer:
- 11,00 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, do vključno 499 delnic,
- 14,87 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, od 500 do vključno 4.999 delnic,
- 23,40 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, od 5.000 do vključno 9.999 delnic,
- 48,75 EUR: v kolikor ima delničar, ki sprejema prevzemno ponudbo, nad 10.000 delnic.
2. strošek odpiranja trgovalnega računa: v primeru da se ta račun odpre pri pooblaščenem članu – družbi
MP BPH d.d., znaša 13,77 EUR,
3. prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev
imetnika pri registrskem članu: v primeru da se ta prenos izvede pri pooblaščenem članu – družbi MP
BPH d.d., znaša 2,00 EUR,
4. če akceptant še nima odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: račun vrednostnih papirjev) pri pooblaščenem udeležencu trga vrednostnih papirjev, ki je
član KDD, mora akceptant tak račun odpreti na svoje stroške ter na svoje stroške prenesti delnice z
registrskega računa akceptanta pri KDD na račun vrednostnih papirjev akceptanta pri registrskem članu
(banka ali borzno posredniška družba),
5. če akceptant prevzemne ponudbe za odkup ne sprejme pri družbi MP BPH d.d., temveč pri drugem
registrskem članu, nosi imetnik morebitne druge stroške, kot jih je določil ta registrski član.

1.4. Obvezni razvezni pogoji
Vse pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, so sklenjene pod razveznim pogojem, če nastopi
kateri koli od spodaj navedenih primerov:
- če družba Delo Prodaja, d.d. v roku iz prvega odstavka 58. člena ZPre-1 ne izda popolnega naloga za
izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev,
- če uprava družbe Delo Prodaja, d.d. do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe ne sprejme
ustreznega sklepa o izdaji novih nadomestnih vrednostnih papirjev.
Prevzemnika bosta na podlagi 43. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)
priglasila koncentracijo družb Uradu RS za varstvo konkurence pred začetkom njenega izvrševanja oz.
najpozneje v roku 30 dni ob objave te javne ponudbe. Pridobitev soglasja (oz. odločbe o skladnosti koncentracije
s pravili konkurence) Urada RS za varstvo konkurence ni razvezni pogoj za pridobitev vrednostnih papirjev, ki so
predmet te prevzemne ponudbe.
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1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe
1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo s pisno izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe, ki jo
da v času trajanja prevzemne ponudbe registrskemu članu KDD, ki vodi njegov račun nematerializiranih
vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe.
Če imetnik delnic ciljne družbe še nima odprtega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri
članu KDD, mora zaradi izvedbe sprejema prevzemne ponudbe hkrati s predložitvijo izjave o sprejemu
prevzemne ponudbe odpreti ta račun pri kateremkoli članu KDD iz Priloge 1 tega prospekta in izpolniti obrazec za
prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri
članu KDD.
Izjava o sprejemu ponudbe mora vsebovati:
1. izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter navedbo
• količine delnic ciljne družbe (z oznako TCRG), ki so predmet izjave,
• številke računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri katerem so vpisane delnice ciljne
družbe, ki so predmet izjave,
2. izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje
izjavo o sprejemu ponudbe MP BPH d.d.,
3. izjavo akceptanta, da pooblašča MP BPH d.d., da v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD vnese njegov nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izjave o sprejemu
ponudbe, v breme akceptantovega računa iz prejšnjega odstavka in v dobro akceptantovega računa za
prevzem (v nadaljnjem besedilu: akceptantov nalog),
4. priimek in ime oziroma firmo akceptanta,
5. naslov oziroma sedež akceptanta,
6. EMŠO oziroma matično številko akceptanta,
7. številko akceptantovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega naj se
prenese ustrezna količina novih nadomestnih vrednostnih papirjev (z oznako DPR1),
8. akceptantovo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV in
9. lastnoročni podpis akceptanta.
Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati MP BPH d.d. najpozneje naslednji delovni dan
po njenem prejemu.
MP BPH d.d. mora v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vnesti akceptantov
nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane
se štejejo popolne izjave na obrazcu »IZJ-VP«, ki bodo prispele na naslov Medvešek Pušnik Borzno posredniška
hiša d.d. Ljubljana, Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, do vključno zadnjega dne ponudbe, to je 29.12.2008
do 12. ure.
Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne
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izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. Če so predmet izjave o
sprejemu prevzemne ponudbe delnice ciljne družbe, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o
sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic ciljne družbe, glede delnic ciljne
družbe, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:
1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikoma kot kupcema je sklenjena pogodba o prodaji delnic
ciljne družbe, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami ciljne družbe, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.
Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:
1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme
akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnikov, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave, v breme
akceptanotvega računa za prevzem in v dobro njegovega računa vrednostnih papirjev.
1.5.2. Izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom
Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo družba Delo Prodaja, d.d. v dveh delovnih dneh od izteka roka za
sprejem prevzemne ponudbe izdala KDD popoln nalog za novih izdajo nadomestnih vrednostnih papirjev v
količini, potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do imetnikov delnic ciljne družbe, ki so sprejeli
prevzemno ponudbo.
KDD bo v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZPre-1 v osmih dneh po prejemu naloga za izdajo novih
nadomestnih vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka vpisal v centralni register ustrezno količino novih
nadomestnih vrednostnih papirjev in jih prenesel v dobro računov imetnikov delnic ciljne družbe, ki so sprejeli
prevzemno ponudbo, v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi njihovega sprejema ponudbe.

1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnika) in pogoji za odstop od pogodbe,
sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)
1.6.1. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnika)
Prevzemnika lahko v skladu s prvim odstavkom 52. člena ZPre-1 prekličeta prevzemno ponudbo in odstopita
od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne ponudbe, če:
1. da konkurenčno prevzemno ponudbo drug prevzemnik ali
2. če nastopijo okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnikov, da nakup delnic ciljne družbe
ne ustreza več njunemu pričakovanju in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti pogodbe v veljavi.
Prevzemnika lahko prekličeta prevzemno ponudbo in odstopita od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom
takšne ponudbe, če nastopijo okoliščine, opisane v prvem odstavku te točke tega prospekta. Če bo pristojno
sodišče odločilo, da sta prevzemnika neupravičeno odstopila od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom takšne
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ponudbe, prevzemnika odgovarjata imetnikom delnic ciljne družbe, ki sprejmejo prevzemno ponudbo za škodo, ki
jim jo povzročita z neupravičenim odstopom.
Morebitni preklic prevzemne ponudbe bosta prevzemnika objavila na enak način kot prevzemno ponudbo in
začne učinkovati z dnem objave. O morebitnem preklicu prevzemne ponudbe bosta prevzemnika na dan njegove
objave obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev in KDD. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se
štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane ponudbe, za razvezane.
1.6.2. Pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe s strani akceptanta
Akceptant lahko odstopi od pogodbe, ki je bila sklenjena z njegovim sprejemom prevzemne ponudbe, če da
konkurenčno ponudbo drug prevzemnik v skladu z ZPre-1 in če hkrati z odstopom sprejme konkurenčno
ponudbo.
1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo
Z delnicami ciljne družbe z oznako TCRG se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Na dan objave
prevzemne ponudbe sta prevzemnika imetnika skupaj 119.624 delnic ciljne družbe, ki predstavljajo 24,07% vseh
delnic ciljne družbe. Družba DZS, d.d. ima 119.624 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 24,07% vseh delnic ciljne
družbe, družba Delo Prodaja, d.d. ni imetnik delnic ciljne družbe. Osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1
delujejo usklajeno s prevzemnikoma, imajo naslednje število delnic: družba PetPet, d.o.o. je imetnica 2.224 delnic
ciljne družbe (0,45% vseh delnic ciljne družbe), Bojan Petan je imetnik 41 delnic ciljne družbe (0,008% vseh
delnic ciljne družbe), Ada de Costa Petan je imetnica 1.022 delnic ciljne družbe (0,21% vseh delnic ciljne družbe)
in Petra Petan je imetnica 629 delnic ciljne družbe (0,13% vseh delnic ciljne družbe). Od dneva objave
prevzemne namere prevzemnika in osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikoma, niso pridobili nobenih delnic ciljne družbe. V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave
prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnika in osebe, ki v smislu določb 8.
člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma, zunaj postopka javne ponudbe ne smejo kupovati vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
Delo Prodaja, d.d., DZS, d.d., PetPet, d.o.o., Bojan Petan, Ada de Costa Petan in Petra Petan so dne
3.10.2008 podpisali Sporazum, v katerem so se sporazumeli, da:
- soglašajo, da bodo od dneva tega sporazuma dalje na skupščinah družbe Terme Čatež, d.d. usklajeno
izvrševali glasovalne pravice iz delnic družbe Terme Čatež, d.d.,
- ugotavljajo, da za družbi DZS, d.d. in PetPet, d.o.o. ter Bojana Petana, Ado de Costa Petan in Petro
Petan na podlagi 2. odstavka 8. člena ZPre-1 že dosedaj obstaja domneva o njihovem usklajenem
delovanju,
- bodo v namen usklajenega delovanja na skupščinah družbe Terme Čatež, d.d. od sedaj naprej pred
vsako skupščino družbe Terme Čatež, d.d. uskladili svoja stališča o vseh zadevah iz pristojnosti
skupščine družbe Terme Čatež, d.d.,
- je ta sporazum veljaven tudi v kolikor bi prišlo do spremembe lastniških deležev podpisnikov tega
sporazuma,
- da bosta prostovoljno ponudbo za prevzem družbe Terme Čatež, d.d. dali družbi Delo Prodaja, d.d. in
DZS, d.d.
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Prevzemnika sta dne 3.10.2008 podpisala Sporazum o sodelovanju pri prevzemu družbe Terme Čatež, d.d., v
katerem sta se sporazumela, da:
- sta pripravljeni sodelovati v skupnem prevzemu družbe Terme Čatež, d.d. in dati prevzemno ponudbo v
skladu z določbami ZPre-1 pod naslednjimi pogoji:
o imetnikom delnic TCRG se ponudi za delnice TCRG nove nadomestne vrednostne papirje, t.j.
novo izdane obveznice družbe Delo Prodaja, d.d., z oznako DPR1,
o menjalno razmerje bosta pogodbeni stranki določili na podlagi bilančnih podatkov o ciljni družbi
in tržnih tečajev delnice TCRG v zadnjih treh letih ter teoretičnih in tržnih tečajev obveznice
DPR1. Menjalno razmerje bosta pogodbeni stranki sporazumno določili do začetka veljavnosti
skupne prevzemne ponudbe,
o prevzemna ponudba ne bo določala praga uspešnosti ponudbe,
o delnice TCRG, pridobljene na podlagi prevzemne ponudbe, bo dobila v celoti družba Delo
Prodaja, d.d.,
o stroške borzno posredniške hiše in svetovanja za izvedbo prevzema plačata pogodbeni stranki
vsaka pol; ostale stroške, ki nastanejo z izvedbo prevzema družbe Terme Čatež, d.d., plača v
celoti družba Delo Prodaja, d.d.,
o ponudba za prevzem bo dana preko Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana,
- bosta družbo Terme Čatež, d.d., Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad RS za varstvo konkurence
ter predstavnike zaposlenih v družbah Terme Čatež, d.d., Delo Prodaja, d.d. in DZS, d.d. po sklenitvi in
podpisu tega sporazuma obvestila o prevzemni nameri,
- bosta prevzemno namero objavila v časopisu Dnevnik, družba Delo Prodaja, d.d. pa na dan objave
prevzemne namere tudi na svoji spletni strani in SEOnetu,
- bosta po obvestilu o prevzemni nameri nadaljevala z vsemi aktivnostmi, potrebnimi za izvedbo
skupnega prevzema,
- bosta po uspešno izvedeni prevzemni ponudbi družbe Terme Čatež, d.d. na skupščinah družbe Terme
Čatež, d.d. usklajeno izvrševala glasovalne pravice iz delnic TCRG,
- bosta v ta namen pred vsako skupščino družbe Terme Čatež, d.d., ki bo sklicana za čas po uspešnem
dokončanju prevzemne ponudbe, uskladila svoja stališča o vseh zadevah iz pristojnosti skupščine
družbe Terme Čatež, d.d.,
- se zavezujeta, da bosta v primeru, da ne dosežeta soglasja o zadevi, o kateri bo odločala skupščina
družbe Terme Čatež, d.d., glasovati tako, kot po predhodnem glasovanju z navadno večino oddanih
glasov odločita podpisnici tega sporazuma. Število glasov posamezne podpisnice je enako odstotku
njene udeležbe v osnovnem kapitalu družbe Terme Čatež, d.d.,
- bo sestanek, namenjen glasovanju iz prejšnje alineje, sklicala podpisnica tega sporazuma z največjim
deležem udeležbe v osnovnem kapitalu družbe Terme Čatež, d.d. vsakič, ko bo napovedana skupščina
družbe Terme Čatež, d.d. Sestanek se skliče s pisnim vabilom, ki mora biti na naslov podpisnice
poslano priporočeno s povratnico najkasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine družbe Terme Čatež,
d.d. Vabilo mora navajati najmanj predvidene točke dnevnega reda skupščine družbe Terme Čatež, d.d.
s predlogi sklepov,
- je ta sporazum veljaven tudi v kolikor bi prišlo do spremembe lastniških deležev podpisnic tega
sporazuma,
- ta sporazum preneha veljati, če ni najkasneje do dne 31.3.2009 uspešno zaključena skupna prevzemna
ponudba za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d. V tem primeru sta pogodbeni stranki prosti pri
uresničevanju pravic iz delnic TCRG.
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Družba Delo Prodaja, d.d. bo izdala nove nadomestne vrednostne papirje na podlagi sklepa uprave družbe
Delo Prodaja, d.d. Družba Delo Prodaja, d.d. je izdajateljica že 200.000 imenskih, prosto prenosljivih obveznic,
izdanih v nematerializirani obliki, z oznako DPR1, in bodo z novo izdanimi obveznicami tvorile isti razred oz.
vrsto. Obveznice družbe Delo Prodaja, d.d. so uvrščene v borzni trg Ljubljanske borze.
1.8. Navedba prava, ki se uporablja za sklenjene pogodbe, in navedba pristojnega sodišča
Za pogodbe, ki bodo sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, se uporablja slovensko pravo. Za spore iz
teh pogodb je pristojno sodišče v Ljubljani.
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POGLAVJE 2: PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE
NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi
Firma in sedež:
Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
Skrajšana firma:
Terme Čatež d.d.
Osnovna dejavnost: 55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Matična številka:
5004896
V sodni register vpisani osnovni kapital: 12.444.216,32 EUR

2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba
2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Osnovni kapital ciljne družbe znaša 12.444.216,32 EUR in je razdeljen na 497.022 kosovnih navadnih
imenskih delnic. Vse delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, tvorijo en (isti) razred, in dajejo
imetnikom naslednje pravice:
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet ponudbe, se trguje v standardni kotaciji Ljubljanske borze. Oznaka
delnic je TCRG.
2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Podatki o trgovanju z delnicami ciljne družbe
Segment trgovanja: standardna kotacija Ljubljanske borze
Obdobje trgovanja: od 7. junija 1993 dalje
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Grafični prikaz dnevnega gibanja srednjega tečaja za zadnjih dvanajst mesecev (x-os datum, leva y-os
tečaj delnice TCRG v EUR, desna y-os vrednost SBI20)

Vir: www.ljse.si

Grafični prikaz dnevnega gibanja prometa za zadnjih dvanajst mesecev (od 1.10.2007 do 1.10.2008, x-os
datum, leva y-os tečaj delnice TCRG v EUR, desna y-os promet delnice TCRG v 1.000 EUR):

Vir: www.ljse.si

2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe na dan 31.12.2007 je bila 161,60 EUR.
2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Po razpoložljivih podatkih je ciljna družba v letu 2006 ustvarila čisti dobiček v višini 3.807.000 EUR in po
sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 v letu 2007 izplačala znesek 2,19 EUR bruto
dividende za delnico.
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Po razpoložljivih podatkih je ciljna družba v letu 2007 ustvarila čisti dobiček v višini 4.738.000 EUR in je po
sklepu skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 v letu 2008 izplačala znesek 4,35 EUR bruto
dividende za delnico.

2.3. Finančni podatki o ciljni družbi
V naslednjih tabelah sta navedena zadnja prevzemnikoma dostopna revidirana bilanca stanja in izkaz
poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto, ki se je zaključilo dne 31.12.2007.
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Revidirana bilanca stanja družbe Terme Čatež, d.d. na dan 31.12.2007 v tisoč EUR
31.12.2007

31.12.2006

Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolg. akt. čas. raz.
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
SKUPAJ SREDSTVA
Zunajbilančna sredstva

123.027
14
86.042
3.383
33.287
0
301
8.154
245
5.014
2.774
121
0
131.181
0

121.912
39
86.030
3.561
32.010
0
271
5.623
346
3.031
1.990
256
0
127.535
0

Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Zunajbilančne obveznosti

96.625
14.970
27.317
11.164
35.262
3.174
4.738
5.060
11.646
6.801
443
4.402
17.750
13.184
4.566
100
131.181
0

91.999
14.970
27.317
11.967
33.337
2.504
1.904
5.344
13.378
9.283
0
4.094
16.731
12.544
4.187
84
127.535
0

Vir: Revidirano letno poročilo 2007 za ciljno družbo
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Revidiran izkaz poslovnega izida družbe Terme Čatež, d.d. za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007 v
tisoč EUR

Čisti prihodki od prodaje
Drugi poslovni prihodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki
Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki
Finančni odhodki
Poslovni izid iz financiranja
Davek iz dobička
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

2007

2006

28.412
604
(9.948)
(8.763)
(3.806)
(713)
5.786
1.255
(1.118)
137
1.185
4.738

26.032
510
(9.377)
(7.744)
(3.761)
(665)
4.996
965
(1.108)
(143)
1.046
3.807

Vir: Revidirano letno poročilo 2007 za ciljno družbo
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POGLAVJE 3: PODATKI O PREVZEMNIKIH
3.1. Osnovni podatki o prevzemnikih
3.1.1. Firma, sedež in matična številka prevzemnikov
Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Matična številka:

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
Delo Prodaja, d.d.
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
5096014

Firma:
Skrajšana firma:
Sedež:
Matična številka:

DZS, založništvo in trgovina, d.d.
DZS, d.d.
Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana
5132088

3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnikov (kratek opis osnovne dejavnosti prevzemnikov)
Osnovna dejavnost družbe Delo Prodaja, d.d. je distribucija in prodaja časopisov ter trgovskega blaga.
Osnovna dejavnost družbe DZS, d.d. je izobraževalno založništvo in založništvo tiskovin ter trgovina s
knjigami, pisarniškimi in šolskimi potrebščinami.
3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital prevzemnikov
Osnovni kapital družbe Delo Prodaja, d.d., vpisan v sodni register, znaša 2.476.836,09 EUR in je razdeljen na
593.549 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred.
Osnovni kapital družbe DZS d.d., vpisan v sodni register, znaša 6.235.323,82 EUR in je razdeljen na
1.494.233 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki predstavljajo en razred. DZS, d.d. bo po naslednji seji
nadzornega sveta, skladno s sklepom o izdaji zamenljivih obveznic DZS d.d., na podlagi sklepa nadzornega
sveta o povečanju osnovnega kapitala zaradi zamenjave 24.323 zamenljivih obveznic za 121.615 delnic, vložila
predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala za 510.490,04 EUR pri sodnem registru Okrožnega sodišča v
Ljubljani. Predsednik nadzornega sveta ciljne družbe g. Branko Bergant, predsednik uprave družbe Delo Prodaja,
d.d., ki je ena od prevzemnih družb, bo sklical naslednjo sejo nadzornega sveta družbe DZS, d.d. predvidoma v
novembru 2008.
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3.1.4. Imetniki delnic prevzemnikov, ki imajo 10 in več odstotni delež glasovalnih pravic oziroma
najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic
Na dan 3.10.2008 je bila lastniška struktura 10 največjih delničarjev družbe Delo Prodaja, d.d. naslednja:

Imetnik
Iskra Commerce, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Privredna banka Zagreb, d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb
Nisa, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana
Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Hypo Bank, d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
Delniški vzajemni sklad Modra linija, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana
Branko Pavlin, Ulica Borisa Vinterja 5, 3210 Slovenske Konjice
Rent A, d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Število delnic po
posameznih razredih
145.000
103.481
84.753
59.355
42.801
30.879
9.587
9.232
8.600
6.659

Delež glasovalnih
pravic v %
24,43
17,43
14,28
10,00
7,21
5,20
1,62
1,56
1,45
1,12

Na dan 3.10.2008 je bila lastniška struktura 10 največjih delničarjev družbe DZS, d.d. naslednja:

Imetnik
Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Tehniška založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6, 1000 Ljubljana
M1, d.d., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
Marina Portorož, d.d., Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
BPD Fida, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
Mobitel, d.d., Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
PETPET, d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250 Brežice
Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana
BPH, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Število delnic po
posameznih razredih
677.201
318.531
216.207
148.635
139.564
27.518
13.783
12.708
8.250
7.535

3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnikov
Člani nadzornega sveta družbe Delo Prodaja, d.d. so:
- Gregor Zupančič, predsednik nadzornega sveta
- Boris Anišić, član nadzornega sveta
- Milan Maljković, član nadzornega sveta
Člani nadzornega sveta družbe DZS, d.d. so:
- Branko Bergant, predsednik nadzornega sveta
- Marjan Ratajec, namestnik predsednika nadzornega sveta
- Rolando Krajnik, član nadzornega sveta
- Aljoša Roksandić, član nadzornega sveta
- Stane Kocjan, član nadzornega sveta
- Nenad Ninkovič, član nadzornega sveta
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Delež glasovalnih
pravic v %
41,91
19,71
13,38
9,20
8,64
1,70
0,85
0,79
0,51
0,47

3.1.6. Člani poslovodstva prevzemnika
Poslovodstvo družbe Delo Prodaja, d.d. predstavlja predsednik uprave Branko Bergant. Uprava družbe je
enočlanska.
Poslovodstvo družbe DZS, d.d. predstavljata predsednik uprave Bojan Petan in članica uprave Renata
Kosmač. Uprava družbe je dvočlanska.
3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma
3.2.1. Ime in priimek oz. firma, sedež, matična številka, osnovna dejavnost, člani poslovodstva in
člani nadzornega sveta
Firma: DIS 21, Podjetje za distribucijo in dostavo, d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 5, Ljubljana
Matična številka: 2361957
Osnovna dejavnost: 47.621 – Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Člani poslovodstva: Mitja Štelcer
Člani nadzornega sveta: mag. Branko Pavlin, Branko Bergant in Jožef Petrovič
Firma: Dnevnik, časopisna družba, d.d.
Sedež: Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana
Matična številka: 5049334
Osnovna dejavnost: 58.130 – Izdajanje časopisov
Člani poslovodstva: mag. Branko Pavlin
Člani nadzornega sveta: Bojan Petan, mag. Robert Krajnik, Marjan Božnik, Klaus Schweighofer, Dušan
Ocepek, Dejan Kovač
Firma: DZS Grafik, Trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje, d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 121, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2120330
Osnovna dejavnost: 46.760 – Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
Člani poslovodstva: Marko Tomaževič
Člani nadzornega sveta: Bojan Forjan, mag. Robert Krajnik, Ada de Costa Petan
Firma: DZS Mediji, Upravljanje holdingov, d.o.o.
Sedež: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2213605
Osnovna dejavnost: 64.200 – Dejavnost holdingov
Člani poslovodstva: Bojan Petan
Člani nadzornega sveta: /
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Firma: DZS Zagreb, Društvo s obraničenom odgovornošću za izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge, d.o.o.
Sedež: Ivekovićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvaška
Matična številka: 080246285
Osnovna dejavnost: Druga trgovina na veliko
Člani poslovodstva: Damjan Heraković
Člani nadzornega sveta: /
Firma: Društvo za proizvodnju, promet i usluge IN CO, d.o.o.
Sedež: 13. Jula 2, 81000 Podgorica, Črna Gora
Matična številka: 5-0298902
Osnovna dejavnost: Produkcija televizijskega programa
Člani poslovodstva: Rade Vojvodić
Člani nadzornega sveta: /
Firma: MEDIA S COMMUNIS, d.o.o.
Sedež: Prešernova cesta 7, 1000 Ljubljana
Matična številka: 1847279
Osnovna dejavnost: 73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
Člani poslovodstva: Franc Zavrl
Člani nadzornega sveta: /
Firma: PetPet, poslovne storitve, d.o.o.
Sedež: Pod obzidjem 26a, 8250 Brežice
Matična številka: 1254154
Osnovna dejavnost: 64.990 – Dejavnost oglaševalskih agencij
Člani poslovodstva: Ada de Costa Petan
Člani nadzornega sveta: /
Firma: Razvedrilo, založniško podjetje, d.o.o.
Sedež: Brnčičeva ulica 31, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5501466
Osnovna dejavnost: 58.140 – Izdajanje revij in periodike
Člani poslovodstva: Boštjan Rajer
Člani nadzornega sveta: /
Ime in priimek: Bojan Petan
Ime in priimek: Ada de Costa Petan
Ime in priimek: Petra Petan
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3.2.2. Vrsta povezave s prevzemnikoma
Domneva se, da na podlagi 3. odstavka 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma naslednje
družbe:
- DIS 21, Podjetje za distribucijo in dostavo, d.o.o. kot odvisna družba od obvladujoče družbe Delo
Prodaja, d.d.,
- Dnevnik, časopisna družba, d.d., DZS Grafik, Trgovina z grafičnimi materiali in posredovanje, d.o.o.,
DZS Mediji, Upravljanje holdingov, d.o.o., DZS Zagreb, Društvo s obraničenom odgovornošću za
izdavačku djelatnost, trgovinu i usluge, d.o.o., Društvo za proizvodnju, promet i usluge IN CO, d.o.o.,
MEDIA S COMMUNIS, d.o.o., kot odvisne družbe od obvladujoče družbe DZS, d.d. in Razvedrilo,
založniško podjetje, d.o.o., kot odvisna družba od obvladujoče družbe Dnevnik, časopisna družba, d.d.,
ki je odvisna družba od obvladujoče družbe DZS, d.d.
Domneva se, da na podlagi 2. odstavka 8. člena Zpre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikoma:
- Bojan Petan, kot predsednik uprave družbe DZS,
- Ada de Costa Petan in Petra Petan, kot ožji družinski članici Bojana Petana,
- PetPet, poslovne storitve, d.o.o., katere direktorica in družbenica s 50% poslovnim deležem je Ada
de Costa Petan, ožja družinska članica Bojana Petana.
3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev
3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna
ponudba
3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov

Delo Prodaja d.d. je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
0

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
0

Skupno število
vrednostnih papirjev
0

DZS, d.d. je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
142.403

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
1.221
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Skupno število
vrednostnih papirjev
119.624

3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikoma

PetPet, poslovne storitve, d.o.o., je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
2.224

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
0

Skupno število
vrednostnih papirjev
2.224

Bojan Petan je pridobil naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
41

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
0

Skupno število
vrednostnih papirjev
41

Ada de Costa Petan je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
1.022

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
0

Skupno število
vrednostnih papirjev
1.022

Petra Petan je pridobila naslednje število delnic ciljne družbe:
Vrsta oziroma
razred vrednostnih
papirjev
TCRG

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne
ponudbe
629

Število vrednostnih papirjev, pridobljenih
manj kot 12 mesecev pred objavo
prevzemne ponudbe
0

Skupno število
vrednostnih papirjev
629

Druge osebe, za katere se po 8. členu Zpre-1 domneva, da delujejo usklajeno s prevzemniki, v preteklosti
niso pridobivale vrednostnih papirjev ciljne družbe.
3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnikov

Prevzemnika nista pridobila nobenih drugih vrednostnih papirjev ciljne družbe ali nakupnih opcij za te
vrednostne papirje niti nimata sklenjenih pogodb o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri katerih še ne bi prišlo do
izročitve vrednostnih papirjev.
3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s
prevzemnikoma

Osebe, za katere se po 8. členu ZPre-1 domneva, da delujejo usklajeno s prevzemnikoma, in so navedene v
točki 3.2.1. tega prospekta, v preteklosti niso pridobivale nobenih drugih vrednostnih papirjev ciljne družbe ali
nakupnih opcij za te vrednostne papirje niti nimajo sklenjenih pogodb o nakupu teh vrednostnih papirjev, pri
katerih še ne bi prišlo do izročitve vrednostnih papirjev.
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3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemnikih
V naslednjih tabelah sta navedeni revidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida družbe DZS, d.d. za
zadnje končano poslovno leto. Računovodski izkazi družbe DZS, d.d. za leto, ki se je končalo dne 31.12.2007, so
revidirani.
Revidirana bilanca stanja in izkaz poslovnega izida družbe Delo Prodaja, d.d. za zadnje končano poslovno
leto sta navedena v točki 6.10.2. tega prospekta.
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3.4.1. Bilanca stanja za zadnje končano poslovno leto
3.4.1. Revidirana bilanca stanja družbe DZS, d.d. na dan 31.12.2007 v tisoč EUR
(v EUR)
SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti

31.12.2007
169.205.055
38.058.684
2.306.537
11.689.732
2.397.734
20.650.866
2.790
1.011.025
130.727.481
12.851.803
98.932.200
16.100.056
2.843.422
418.890

31.12.2006
118.717.716
39.374.694
2.361.619
11.437.335
2.457.334
20.301.208
1.727.015
1.090.183
78.914.555
12.998.555
53.251.099
9.902.816
2.762.085
428.467

59.357.926

28.444.885

169.205.055
55.898.766
6.235.324
10.894.684
3.301.448
22.903.178
9.591.088
2.973.044
1.598.720
21.022.866
14.531.164
6.491.702
90.635.234
82.170.314
8.464.920
49.469

118.717.716
36.634.506
5.999.074
9.904.747
2.896.092
7.318.996
8.123.466
2.392.131
1.608.248
19.806.343
17.328.801
2.477.542
60.641.428
52.885.570
7.755.858
27.191

59.357.926

28.444.885

Vir: Revidirano letno poročilo 2007 družbe DZS, d.d.
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3.4.2. Revidiran izkaz poslovnega izida družbe DZS, d.d. za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007 v
tisoč EUR
(v EUR)

2007

2006

Čisti prihodki od prodaje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

52.561.380
-200.532
203.193

52.134.740
17.736
525.539

Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Drugi poslovni odhodki

39.227.357
10.277.982
1.512.537
408.834

38.485.090
10.182.232
1.934.746
427.855

Poslovni izid iz poslovanja

1.137.331

1.648.092

Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

7.767.129
413.849
356.905

3.863.399
375.625
220.398

Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

2.505.907
4.044.498
9.652

457.805
2.807.445
31.488

Poslovni izid iz financiranja

1.977.826

1.162.684

35.528
104.527

25.863
115.888

0
73.114

0
328.620

2.973.044

2.392.131

Drugi prihodki
Drugi odhodki
Davek iz dobička
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Vir: Revidirano letno poročilo 2007 družbe DZS, d.d.
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3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo
V letu 2007 je družba Terme Čatež, d.d. opravila z družbo Delo Prodaja, d.d. za 18.900,00 EUR poslov iz
rednega poslovanja kot kupec.
V letu 2007 je družba Terme Čatež, d.d. opravila z družbo DZS, d.d. za 2.609,10 EUR poslov iz rednega
poslovanja kot kupec.
DZS, d.d. je na dan izdaje tega prospekta največji delničar družbe Terme Čatež, d.d. Generalni direktor
družbe Terme Čatež, d.d. je Bojan Petan, ki je tudi predsednik uprave družbe DZS, d.d.
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POGLAVJE 4: PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
4.1. Namen prevzemne ponudbe
Namen prevzemne ponudbe prevzemnikov je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe in upravljanje
ciljne družbe.
Prevzemnika sta pregledala in analizirala dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe ter
ocenjujeta, da ima ciljna družba z oblikovano poslovno politiko potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti.
DZS, d.d. je že vrsto let eden največjih delničarjev družbe Terme Čatež, d.d. Poleg lastništva v tej družbi, je
DZS, d.d. tudi večinski lastnik družbe Dnevnik, d.d. in tretjinski lastnik družb Pristop Skupina, d.o.o. in Digitel
Komunikacije, d.o.o., ki delujeta na področju oglaševanja. DZS, d.d. in Delo Prodaja, d.d. bosta z vzpostavitvijo
sodelovanja med temi družbami izkoristila sinergije, ki jih prinaša sodelovanje med oglaševanjem in turističnimi
kapacitetami. Dejstvo je namreč, da je prav oglaševanje ključno pri zagotavljanju dobre zasedenosti turističnih
kapacitet.
4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe
na nadaljnje poslovanje ciljne družbe
Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s
svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na
poslovanje ciljne družbe.
Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z novo izdanimi obveznicami prevzemnika družbe Delo
Prodaja, d.d.
4.3. Poslovna politika po prevzemu
4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje
Prevzemnika ne načrtujeta prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije poslovanja
ciljne družbe.
4.3.2. Politika zaposlovanja
Prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, prav
tako ni predvidena sprememba pogojev zaposlovanja pri prevzemnikih in ciljni družbi po končanem prevzemu.
4.3.3. Spremembe statuta
Prevzemnika ne načrtujeta sprememb statuta ciljne družbe.
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4.3.4. Delitev dobička
Prevzemnika ne načrtuje sprememb v dividendni politiki ciljne družbe.
4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu
Z delnicami ciljne družbe se bo še naprej trgovalo v standarni kotaciji Ljubljanske borze. Prevzemnika meni,
da bo po uspešno opravljenem prevzemu upadla likvidnost delnic ciljne družbe.
4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku
Prevzemnika v času priprave tega prospekta ne poznata nobenih dejstev, zaradi katerih bi lahko imel
prevzem tudi druge posledice.
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POGLAVJE 5: PODATKI O OBVEZNICAH, KI BODO IZDANE ZARADI IZPOLNITVE
PREVZEMNIKOVIH OBVEZNOSTI NA OSNOVI PREVZEMNE PONUDBE
5.1. Opis obveznice
5.1.1. Vrsta obveznice
Delo Prodaja, d.d. (v nadaljevanju tudi: izdajatelj) bo izdal nove imenske, prosto prenosljive obveznice v
nematerializirani obliki, nominiranih v EUR, s spremenljivo obrestno mero, in bodo tvorile isti razred oz. vrsto z že
izdanimi obveznicami, z oznako DPR1, ISIN koda: SI0032102863, ki so uvrščene v borzni trg Ljubljanske borze.
5.1.2. Velikost izdaje obveznic
Izdajatelj bo izdal nove nadomestne obveznice v količini, potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih
obveznosti do imetnikov delnic ciljne družbe, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo. Obveznice bodo izdane v
nominalni vrednosti 10,00 EUR vsaka.
5.2. Zakonodaja, na podlagi katere bodo obveznice izdane
Obveznice bodo izdane na podlagi slovenske zakonodaje. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z
obveznicami je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
5.3. Oblika obveznic
Obveznice se bodo glasile na ime, izdane bodo v nematerializirani obliki in bodo vpisane v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD.
5.4. Plačilno sredstvo pri izdaji obveznic
Nove obveznice bodo izdane v postopku prevzemne ponudbe za poplačilo tistih imetnikov delnic ciljne
družbe, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo.
Cena oz. menjalno razmerje za eno delnico ciljne družbe je 30 novo izdanih obveznic družbe Delo Prodaja,
d.d., z oznako DPR1.
5.5. Opis pravic, povezanih z obveznicami
5.5.1. Status obveznosti iz obveznic
Obveznice ne bodo posebej zavarovane ali garantirane. Izdajatelj obveznic jamči z vsem svojim premoženjem za
izplačilo obveznosti iz obveznic.
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5.5.2. Druge pravice iz obveznic
Razen terjatev do izdajatelja iz naslova plačila glavnice in obresti v skladu z amortizacijskim načrtom
obveznice, bodo obveznice omogočale njihovim imetnikom:
- možnost njihove uporabe za zavarovanje obveznosti do izdajatelja in
- pravico razpolaganja z obveznico oz. zastavitve obveznice in druge pravice v skladu z veljavnimi
predpisi o vrednostnih papirjih.
Drugih pravic obveznice ne bodo zagotavljale. Obveznice ne bodo dajale pravice do udeležbe pri dobičku
izdajatelja. Imetnik obveznic ne bo imel pravice zahtevati od izdajatelja predčasnega unovčenja terjatev iz
naslova obveznic pred roki, določenimi z amortizacijskim načrtom.
Obveznice bodo vsebovale klavzulo, s katero si bo izdajatelj zagotovil pravico do odpoklica vrednostnih
papirjev pred njihovo dospelostjo delno ali v celoti. Izdajatelj bo imel pravico, na dan, določenem v obvestilu iz
naslednjega odstavka te točke (v nadaljevanju: dan predčasnega odplačila), predčasno odplačati glavnico
obveznice, delno ali v celoti (v nadaljevanju: predčasno odplačilo).
Izdajatelj bo moral tak odpoklic objaviti v skladu s pravili poslovanja z vrednostnimi papirji in kot to določa
zakon, najkasneje 30 dni pred dnem predčasnega odplačila, v katerem bo navedel obseg, v katerem bo glavnica
predčasno odplačana in datum predčasnega odplačila.
Če bo izdajatelj glavnico obveznice predčasno odplačal delno, se bo na dan predčasnega odplačila znesek
glavnice vsakega od apoenov celotne izdaje znižal sorazmerno in sicer za tolikšen del, kolikor predstavlja del
glavnice obveznice, ki bo predčasno odplačana v razmerju do celotne neodplačane glavnice obveznice na dan
predčasnega odplačila.
Če dan predčasnega odplačila ne bo enak dnevu dospelosti plačila obresti, bo izdajatelj na dan predčasnega
odplačila imetniku izplačal obresti, za znesek predčasnega odplačila glavnice, obračunane za obdobje, ki se bo
začelo na zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti, končal pa se bo na dan predčasnega odplačila, vendar
dneva predčasnega odplačila ne vključuje.
5.6. Nominalna obrestna mera in obrestne obveznosti
Obrestna mera na glavnico bo spremenljiva in bo znašala 6-mesečni EURIBOR + 0,6% letno.
EURIBOR je kratica za euro interbank offered rate, t.j. je medbančna ponujena obrestna mera, po kateri je
banka pripravljena posoditi sredstva v evrih drugi banki. EURIBOR se dnevno izračuna za medbančne depozite z
dospelostjo enega tedna in enega do dvanajst mesecev kot povprečje dnevno ponujenih obrestnih mer
predstavniškega odbora bank ter je zaokrožena na tri decimalna mesta.
Obresti se bodo začele izplačevati 23. decembra 2008 in bodo dospevale v plačilo dvakrat letno za nazaj,
vsakega 23. junija in 23. decembra. Če dan dospelosti obresti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se
plačila izvedejo prvi naslednji delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic
ne pripadajo obresti za čas od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni
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dan pomeni dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem
delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
6-mesečni EURIBOR se bo za potrebe obrestovanja obveznic ugotavljal dva delovna dneva pred začetkom
novega obračunskega obdobja in bo nespremenljiv za celotno obračunsko obdobje. Obresti, ki dospejo v plačilo
na dan dospelosti obresti, se obračunavajo za obrestno obdobje, ki se začne na zadnji prejšnji dan dospelosti
plačila obresti in konča na dan dospelosti plačila obresti, vendar dneva dospelosti plačila obresti ne vključuje.
Obresti se bodo obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na dan dospelosti obresti na linearni način
tako, da se bo obrestna mera pomnožila z nominalno vrednostjo obveznic, pri čemer se bo upoštevalo dejansko
število dni v obrestovalnem obdobju in dejansko število dni v letu. Obresti na eno obveznico bodo zaokrožene na
dve decimalni mesti.
Obresti se bodo izračunavale z uporabo naslednje formule:
o = om/100 * d/D * G
pri čemer je:
o
obresti v obdobju, za katerega se računajo obresti
om
letna obrestna mera
d
dejansko število dni v obrestovanem obdobju
G
nominalna vrednost obveznice
D
dejansko število dni v letu (365 ali 366)
V skladu s 346. oz. 347. členom Obligacijskega zakonika zastarajo pravice zahtevati izpolnitev obveznosti
plačila glavnice v petih letih od dospelosti, obveznosti plačila obresti pa v treh letih od dospelosti.
5.7. Način in obdobje izplačila obveznosti
Obresti bodo dospevale v plačilo dvakrat letno za nazaj, vsakega 23. junija in 23. decembra. Nominalna
vrednost glavnice bo dospela v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 23. junija 2018.
Za imetnika obveznic na dan dospelosti posamezne obveznosti iz obveznic se šteje oseba, v katere korist so
vknjižene obveznice v centralnem registru pri KDD štiri delovne dneve pred dnevom dospelosti posamezne
obveznosti.
Če dan dospelosti obveznosti iz obveznic ni delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila izvedejo prvi naslednji
delovni dan po dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti za čas
od dospelosti obveznosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni dan, na
katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ki
ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.
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Amortizacijski načrt obveznice izdajatelja z nominalno vrednostjo 10,00 EUR*
Datum dospelosti
obveznosti
23.12.2008
23.06.2009
23.12.2009
23.06.2010
23.12.2010
23.06.2011
23.12.2011
23.06.2012
23.12.2012
23.06.2013
23.12.2013
23.06.2014
23.12.2014
23.06.2015
23.12.2015
23.06.2016
23.12.2016
23.06.2017
23.12.2017
23.06.2018
Skupaj

Število dni
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182
183
182
183
183
183
182
183
182

EURIBOR*
6-mesečni
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922
4,922

Pribitek
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Obrestna
mera
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522
5,522

Glavnica

Obresti

Skupaj

10,00
10,00

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
5,60

0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
10,28
15,60

*Amortizacijski načrt je hipotetičen in pripravljen na podlagi predpostavke, da je 6-mesečni EURIBOR 4,922% (veljavnost 6-mesečnega EURIBOR na dan
28.5.2008).

Izdajatelj bo izplačeval obveznosti iz obveznic v skladu z amortizacijskim načrtom. Vse obveznosti iz
obveznic se bodo izplačevale v evrih.
Izdajatelj bo obveznosti iz obveznic izplačeval na podlagi evidence lastništva v centralnem registru
vrednostnih papirjev pri KDD na račune evidentiranih imetnikov obveznic na dan dospelosti posamezne
obveznosti.
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči imetnik obveznic, v skladu z vsakokrat
veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD. Imetnik obveznic mora zagotoviti, da je v centralnem registru pri
KDD vpisan račun, na katerega se nakazujejo sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic, in katerega
KDD na zahtevo izdajatelja za navedeni namen posreduje izdajatelju. Podatki in informacije o imetniku obveznic,
vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, morajo vsebovati vse elemente, ki izdajatelju
omogočajo nakazilo sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na ustrezno banko in ustrezen račun
imetnika obveznice v primeru bančnih računov oz. na drug ustrezen račun imetnika obveznice.
V primeru, da imetnik obveznic ne zagotovi pri KDD podatkov in informacij iz prejšnjega odstavka, mora le-te
sporočiti izdajatelju vsaj tri delovne dni pred dnevom dospelosti posamezne obveznosti.
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Imetnik obveznic prevzema odgovornost za točnost in pravilnost podatkov, ki izdajatelju omogočajo nakazilo
na račun imetnika obveznic. V kolikor izdajatelj od imetnika obveznic ne prejme novih podatkov, se šteje, da so
zadnji sporočeni podatki ažurni.
Če imetnik obveznic na dan dospelosti terjatev iz naslova obveznic ne dobi sredstev na svoj račun, mora o
tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem računu oz. druge ustrezne podatke, ki
izdajatelju omogočajo nakazilo na račun imetnika obveznic. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic
se v primeru nepopolnih podatkov o imetniku, ki izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova dospelih
obveznosti iz obveznic na način, določen v skladu s tem prospektom, ali na drug način, ki ga določi izdajatelj v
skladu s predpisi, od dne dospelosti obveznice naprej ne obrestujejo.
V kolikor je upravičenec do dospelih obveznosti iz obveznic različen od imetnika obveznic v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja vrednostne papirje oz. obveznice, se določila tega prospekta v zvezi z dospelimi obveznosti
iz obveznic smiselno uporabljajo za upravičenca do dospelih obveznosti iz obveznic.
5.8. Donosnost obveznic
Donosnost do dospetja obveznice je t.i. notranja stopnja donosa, ki jo je mogoče izračunati z uporabo
preglednic ali finančnega računalnika. Ta predstavlja donosnost obveznice na letni ravni ob upoštevanju
dejanskega števila dni v obrestovalnem obdobju in dejanskega števila dni v letu izračuna na podlagi sledeče
formule:
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*Izplačilo obresti je vezano na spremenljivo obrestno mero EURIBOR, zato se donosnost lahko izračuna zgolj hipotetično, ob upoštevanju hipotetičnega
amortizacijskega načrta, navedenega v točki 5.6. prospekta.

5.9. Zastopanje imetnikov obveznic
V razmerju do izdajatelja nobena organizacije ne bo zastopala imetnikov obveznic izdajatelja.
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5.10. Izjava s sklepi, pooblastili in odobritvami, na temelju katerih bodo izdane obveznice
Uprava družbe Delo Prodaja, d.d. bo do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe sprejela ustrezni sklep
o izdaji novih nadomestnih vrednostnih papirjev.
Če bo prevzemna ponudba uspešna, bo družba Delo Prodaja, d.d., v dveh delovnih dneh od izteka roka za
sprejem prevzemne ponudbe izdala KDD popoln nalog za izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev v
količini, potrebni za izpolnitev vseh prevzemnikovih obveznosti do imetnikov delnic ciljne družbe, ki so sprejeli
prevzemno ponudbo.
5.11. Pričakovani datum izdaje obveznic
Izdajatelj pričakuje, da bodo nove obveznice izdane v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD
predvidoma do 16.1.2009.
5.12. Prenosljivost obveznic
Obveznice bodo prosto prenosljive v skladu z veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.
5.13. Obdavčitev
5.13.1. Obdavčitev obresti
5.13.1.1. Pravne osebe

Obresti od obveznic so sestavni del prihodkov in s tem tudi osnove za davek od dohodkov pravnih oseb za
vse osebe, ki so obdavčene v skladu z Zakonom o davku na dohodek pravnih oseb.
Ob izplačilu obresti je potrebno odtegniti in plačati davčni odtegljaj v višini 15%.
Davčnega odtegljaja se ne plačuje od obresti, izplačanih državi Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v
Sloveniji, Banki Slovenije ter slovenskemu podjetju in nerezidentu Slovenije, ki v Sloveniji posluje preko poslovne
enote in je zavezanec za davek od dohodkov, če izplačevalcu sporoči svojo slovensko davčno številko.
Ob izplačilu obresti med povezanimi družbami iz držav članic EU se do višine predpisane obrestne mere, ki jo
objavlja Ministrstvo za finance, zniža davčna osnova. Uporabo priznane obrestne mere odobri davčni organ na
podlagi posebne vloge, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji. Pogoji za odobritev vloge so 25% neposredna
udeležba v kapitalu v trajanju najmanj 24 mesecev, predpisana oblika organiziranja prejemnika obresti, in da je
prejemnik obresti upravičeni lastnik ter se za davčne namene šteje kot rezident države članice EU.
V kolikor je prejemnik obresti upravičeni lastnik iz države, s katero ima Slovenija sklenjen sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, sme izdajatelj znižati stopnjo obdavčitve do znižane stopnje, predpisane s
sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Izdajatelj sme znižati stopnjo obdavčitve le na osnovi
veljavnega zahtevka za znižanje davčne stopnje po določilih sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki
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ga mora pred tem potrditi slovenska davčna uprava. Pravilno izpolnjen in s strani davčne uprave potrjen zahtevek
mora prejemnik obresti predložiti izdajatelju pred izplačilom zapadlega kupona.
5.13.1.2. Fizične osebe

Po Zakonu o dohodnini so obdavčene obresti od obveznic, ki jih prejemajo fizične osebe ob izplačilu
zapadlega kupona. Izplačevalec ob izplačilu obresti odtegne in plača davek v višini 20% od obračunanih obresti.
Plačani davek se šteje za dokončen davek.
V kolikor je prejemnik obresti upravičeni lastnik iz države, s katero ima Slovenija sklenjen sporazum o
izogibanju dvojnega obdavčevanja, sme izdajatelj znižati stopnjo obdavčitve do znižane stopnje, predpisane s
sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Izdajatelj sme znižati stopnjo obdavčitve le na osnovi
veljavnega zahtevka za znižanje davčne stopnje po določilih sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki
ga mora pred tem potrditi slovenska davčna uprava. Pravilno izpolnjen in s strani davčne uprave potrjen zahtevek
mora predložiti prejemnik obresti izdajatelju pred izplačilom zapadlega kupona.
Od 1. julija 2005 dalje, ko je stopila v veljavo EU obrestna direktiva za fizične osebe (Direktiva Sveta
2003/48/ES), davka od obresti, prejetih v Sloveniji, ne plačujejo fizične osebe, rezidenti držav članic EU.
Upravičenim prejemnikom iz območja veljavnosti EU obrestne direktive ni potrebno predložiti posebnih zahtevkov
za uveljavljanje neobdavčitve v Sloveniji.
Izplačila obresti prejemnikom fizičnim osebam iz območja veljavnosti evropske obrestne direktive izplačevalci obresti poročajo slovenski davčni upravi brez izvedbe davčnega odtegljaja. Za izplačevalce obresti
se, po določilih EU obrestne direktive za fizične osebe, štejejo izdajatelj ob izplačilu zapadlega obrestnega
kupona ter borznoposredniške družbe, kadar prejemnik prejme obresti ob odsvojitvi obveznice pred zapadlostjo
kupona.
5.13.2. Obdavčitev dobička iz kapitala
5.13.2.1. Pravne osebe

Dobiček, dosežen s prodajo obveznic, je sestavni del obdavčljivih prihodkov zavezancev za davek od
dohodkov pravnih oseb.
5.13.2.2. Fizične osebe

V skladu z Zakonom o dohodnini se dolžniški vrednostni papirji ne štejejo kot kapital, zaradi česar fizičnim
osebam ob odsvojitvi ni potrebno ugotavljati in napovedovati dohodkov iz naslova kapitalskih dobičkov.
5.13.3. Davčna olajšava po Zakonu o dohodnini
Zakon o dohodnini ne predvideva zmanjšanja osnove za dohodnino za sredstva, vložena v nakup dolžniških
vrednostnih papirjev (obveznic).
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5.13.4. Davek na dodano vrednost
V skladu z določili 4.e točke 27. člena Zakona o davku na dodano vrednost so transakcije z vrednostnimi
papirji oproščene plačila davka.
Obresti od obveznic po Zakonu o davku na dodano vrednost niso predmet obdavčitve ter se zato od njih DDV
ne obračunava in ne plačuje.
5.13.5. Odgovornost za davke, odtegnjene pri viru
Izdajatelj je v skladu z zakonodajo plačnik davčnega odtegljaja ob izplačilu obresti in je odgovoren za izvedbo
davčnega odtegljaja ter plačilo davka davčni upravi Republike Slovenije.
Druge odgovornosti za davke, odtegnjene pri viru, izdajatelj ne prevzema.
Za podrobnejše informacije o davčni obravnavi posameznega prejemnika priporočamo uporabo davčnih
svetovalcev.
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POGLAVJE 6: PREGLED POSLOVANJA IZDAJATELJA OBVEZNIC, KI BODO IZDANE ZARADI
IZPOLNITVE PREVZEMNIKOVIH OBVEZNOSTI NA OSNOVI PREVZEMNE PONUDBE
6.1. Zakoniti revizor
Revizor izdajatelja za poslovna leta 2005, 2006 in 2007 je bila revizijska družba Renoma, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana, ki je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu
za revizijo.
6.2. Izbrane finančne informacije
v tisoč EUR, če ni drugače navedeno
2007

2006

2005

Čisti prihodki od prodaje

44,499

46,475

48,747

Kosmati donos iz poslovanja

9,378

9,623

9,937

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)

1,265

1,975

998

% v kosmatem donosu iz poslovanja

13.5%

20.5%

10.0%

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

815

1,502

491

% v kosmatem donosu iz poslovanja

8.7%

15.6%

4.9%

Celotni poslovni izid (pred davkom)

6,207

1,941

838

% v kosmatem donosu iz poslovanja

66.2%

20.2%

8.4%

Čisti poslovni izid

4,884

1,496

515

% v kosmatem donosu iz poslovanja

52.1%

15.5%

5.2%

Čista dobičkonosnost prihodkov (ROS)

11.0%

3.2%

1.1%

Čista donosnost sredstev (ROA)

13.44%

5.78%

2.28%

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)

28.69%

9.47%

3.64%

Sredstva

43,093

29,563

22,159

Kapital

22,266

17,978

15,540

% v virih sredstev

51.7%

60.8%

70.1%

Naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva

5,928

6,108

6,101

Povprečno število zaposlenih iz ur

136

142

173

Število zaposlenih na dan 31.12.

141

143

161

Iz izkaza poslovnega izida

Iz bilance stanja (na dan 31.12.)

Zaposleni
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2007

2006

2005

Knjigovodska vrednost delnice v EUR

38.90

31.13

26.28

Enotni tečaj delnice na dan 31.12. v EUR

29.89

17.94

22.74

Izplačana dividenda na delnico v letu v EUR

0.67

0.65

1.29

Kapitalski donos

166.61%

78.89%

83.85%

Dividendni donos

3.73%

2.86%

4.76%

Skupni donos

170.35%

81.75%

88.61%

Delnice družbe

6.3. Podatki o izdajatelju
6.3.1. Poslovna preteklost in razvoj izdajatelja
Pomembni mejniki v poslovni preteklosti izdajatelja:
•

1955: v okviru Slovenskega poročevalca smo se ukvarjali z distribucijo in prodajo časopisov

•

1979: v okviru Časopisno – grafičnega podjetja Delo smo kot TOZD Prodaja postali specializirano
podjetje za razširjanje in prodajo časopisov

•
•

1990: z izločitvijo iz Časopisno – grafičnega podjetja Delo postali smo samostojno družbeno podjetje
1995: podjetje Delo prodaja se preoblikuje v delniško družbo

•

Danes: smo največje slovensko podjetje za distribucijo in prodajo časopisov ter revij. Družba z
dolgoletno tradicijo, ki je prva v Sloveniji začela z razvojem dejavnosti distribucije in prodaje časopisov in
revij, danes s svojimi zaposlenimi in številnimi pogodbenimi partnerji pokriva velik del slovenskega
distribucijskega trga s tiskom. Smo stabilno in močno podjetje, zanesljivo do svojih partnerjev, prijazno
do kupcev, predvsem pa z vsemi edicijami pravočasno na vseh prodajnih mestih.

V letu 2008 družba nadaljuje z implementacijo že v letu 2007 začetih aktivnosti za vzpostavitev pogojev za
širitev in rast osnovnih dejavnosti družbe, aktivnostmi na področju posodabljanja pristopa k trgom in ustvarjanja
pogojev za diverzifikacijo osnovnih dejavnosti ter notranjega prestrukturiranja družbe.
6.3.2. Pravno in poslovno ime izdajatelja
Firma:
Skrajšana firma:

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
Delo Prodaja, d.d.

6.3.3. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije
Matična številka:
Številka vpisa v sodni register:
Kraj registracije:

5096014
1/07354/00
Ljubljana

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., stran 48/76

Šifra osnovne dejavnosti:

G 47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
časopisi in revijami

6.3.4. Datum vpisa v register
Datum registracije:
Trajanje izdajatelja:

29.6.1990
Za nedoločen čas

6.3.5. Glavni sedež in pravna oblika izdajatelja
Sedež:
Naslov:
Telefonska številka:
Pravna oblika izdajatelja:
Država vpisa v register:
Zakonodaja, po kateri posluje:

Ljubljana
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
01/473-86-00
Delniška družba
Republika Slovenija
Izdajatelj posluje v skladu s slovensko zakonodajo

6.3.6. Osnovni kapital in delnice izdajatelja
Osnovni kapital izdajatelja znaša 2.476.836,09 EUR in je razdeljen na 593.549 navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic. Od 12.2.2001 dalje so delnice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu
Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in sicer so uvrščene v borzni trg Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
6.3.7. Najnovejši dogodki izdajatelja
Izdajatelj meni, da poleg dejstev, navedenih v prospektu, ni drugih pomembnejših dejstev o njegovem
poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju, ki bi v bistvenem obsegu vplivali na oceno izdajateljeve plačilne
sposobnosti.
6.4. Pregled poslovanja
Glavne področja dejavnosti družbe so:
- distribucija in prodaja časopisov ter revij v lastni prodajni mreži
- distribucija in prodaja časopisov ter revij v tuji prodajni mreži
- prodaja trgovskega blaga v lastni prodajni mreži
6.4.1. Opis glavnih dejavnosti izdajatelja
Delo Prodaja, d.d., je največje slovensko podjetje za distribucijo in prodajo časopisov ter revij. Družba z
dolgoletno tradicijo, ki je prva v Sloveniji začela z razvojem dejavnosti distribucije in prodaje časopisov in revij,
danes s svojimi zaposlenimi in številnimi pogodbenimi partnerji pokriva velik del slovenskega distribucijskega trga
s tiskom. Je stabilno in močno podjetje, zanesljivo do svojih partnerjev, prijazno do kupcev, predvsem pa z vsemi
edicijami pravočasno na vseh prodajnih mestih.
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Distribucija in prodaja tiska
Družba je vodilni slovenski distributer in prodajalec tiska. Pogodbe o distribuciji in prodaji tiska ima sklenjene z
več večjimi slovenskimi založniki in večino slovenskih trgovcev. Družba s tiskom dnevno oskrbuje več kot 2.400
prodajnih mest po celotni Sloveniji, za kar skrbi njena logistična služba.
Dodelava
Dopolnilna dejavnost družbe je dodelava, v glavnem tiskanih edicij, s čemer družba nudi dodatno storitev
svojim partnerjem: prilaganje, ovijanje v folijo, naslavljanje itd.
Maloprodaja
Družba upravlja z lastno maloprodajno mrežo več kot 90 specializiranih prodajaln tiska po Sloveniji, t.j.
kioskov in nekaj prodajnih mest v lokalih. Glavni prodajni asortiman sestavljajo: tisk, tobačni izdelki, vozovnice za
prevoz, predplačniške telefonske kartice, drobni prehrambeni artikli in galanterija.
6.4.2. Novi proizvodi in storitve
Družba vztrajno nadgrajuje svojo dejavnost s širitvijo lastne prodajne mreže, prenovljenim izborom in
pozicioniranjem artiklov, uvajanjem programa za upravljanje blagovne skupine tisk kot skupen projekt z velikimi
kupci in poudarkom na pridobitvi dodatnih strank, pospešenim trženjem oglasnega prostora v lastni prodajni
mreži in trženjem oglasnega prostora na prodajnih mestih potencialnih partnerjev za blagovno skupino tisk ter
aktivnim trženjem obstoječih storitev dodelave.
V zadnjih letih je dopolnila storitve dodelave z nakupom novih, zmogljivejših strojev, razširila svojo dejavnost
na oglaševanje na svojih prodajnih mestih in prodajnih mestih svojih kupcev, ponudila svojim kupcem novo
storitev upravljanja blagovne skupine ter ustanovila hčerinsko logistično podjetje, ki dopolnjuje njeno osnovno
dejavnost z raznosom edicij in propagandnih materialov ter s trženjem baze podatkov.
Cilj družbe je ponuditi obstoječim naročnikom celotno paleto storitev (dodelava edicij, distribucija na prodajna
mesta in na do naslovnikov, marketinške storitve itd), ki jih potrebujejo na enem mestu.
6.4.3. Glavni trgi
Družba posluje na celotnem območju Slovenije. Izven državnih meja posluje družba občasno s prodajo svojih
storitev (know-how) in v poletni sezoni, ko preko posrednikov prodaja edicije slovenskih založnikov, predvsem na
Hrvaškem. Eden izmed pomembnih ciljev družbe je tudi intenziviranje svojih aktivnosti pri vstopanju na tuje trge,
predvsem na področju prodaje informacijske tehnologije rešitev in know howa na območju nekdanje Jugoslavije.
6.4.4. Konkurenčni položaj izdajatelja
Družba nastopa na trgu distribucije in maloprodaje tiskanih medijev.
Tržni deleži na trgu distribucije tiskanih medijev se merijo v izvodih prodanih naklad tiskanih medijev. Tržne
deleže je zelo težko natančno določiti, saj ne obstaja raziskava oz. metodologija, ki bi natančno zajela podatke o
prodanih nakladah tiskanih medijev. Najbližje temu je raziskava, ki poteka v okviru Slovenske oglaševalske
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zbornice. Pristopniki k tej raziskavi podatke objavljajo prostovoljno, pri čemer sodeluje le manjšina slovenskih
založnikov tiskanih medijev, zato natančnih podatkov o vseh edicijah ni mogoče določi. Ocenjeni tržni delež
družbe Delo Prodaja, d.d., po raziskavi »Revidirane prodane naklade – RPN« na trgu distribucije tiskanih medijev
znaša približno 55% (podatki se nanašajo na povprečno prodajo in naklado tiskanih medijev za leto 2007). Na
trgu distribucije tiskanih medijev so glavni konkurenti Ekdis, d.o.o., z ocenjenim 25% tržnim deležem, Delo, d.d., z
ocenjenim 13% tržnim deležem in Večer, d.d., z ocenjenim 7% tržnim deležem.
Tržni deleži na trgu maloprodaje tiskanih medijev se ocenjujejo glede na število maloprodajnih mest. V
Sloveniji je približno 2.400 maloprodajnih mest tiska, od tega jih ima v lasti družba Delo Prodaja, d.d., 91. Tržni
delež družbe na trgu maloprodaje tiskanih medijev znaša približno 3,7%. Največji tržni delež na trgu maloprodaje
tiskanih medijev ima Mercator, d.d. (približno 800 maloprodajnih mest tiska), t.j. približno 33% tržni delež, Petrol,
d.d. (približno 300 maloprodajnih mest), t.j. približno 12% tržni delež, Engrotuš, d.o.o. (približno 200
maloprodajnih mest), t.j. približno 8% tržni delež, Spar, d.o.o. (približno 180 maloprodajnih mest), t.j. 7% tržni
delež itd.
6.5. Organizacijska struktura
Družba Delo Prodaja, d.d., nima večinskega lastnika. Največji delničar družbe je Iskra Commerce, d.d., ki ima
na dan 31.12.2007 v lasti 145.000 delnic, kar predstavlja 24,43% lastniški delež.
Konec leta 2007 je bilo ustanovljeno podjetje DIS 21, podjetje za distribucijo in dostavo, d.o.o., Dunajska
cesta 5, Ljubljana, v kateri ima družba Delo Prodaja, d.d., 52,00% lastniški delež oz. 3.900,00 eurov osnovnega
vložka. V letu 2007 novoustanovljeno podjetje še ni poslovalo, zato družba Delo Prodaja, d.d. v letu 2007 ni
konsolidirala računovodskih izkazov. Družba Delo Prodaja, d.d., drugih odvisnih družb nima.
6.6. Informacije o trendih
6.6.1. Izjava izdajatelja o trendih
Izdajatelj meni, da od zadnjih revidiranih računovodskih izkazov družbe, ki so bili objavljeni na SEOnet-u
(http://seonet.ljse.si) in spletni strani izdajatelja (www.delo-prodaja.si), dne 25.4.2008, ni bilo nobenih neugodnih
sprememb v njegovih pričakovanjih glede razmer, v katerih opravlja svojo dejavnost.
6.6.2. Trendi, nejasnosti, zahteve, obveznosti in dogodki, ki lahko pomembno vplivajo na
izdajateljevo poslovanje
Upadanje prodaje tiska
Na poslovanje družbe lahko vpliva splošni trend upadanja prodaje tiska v svetu in v Sloveniji. Raziskave
kažejo, da znaša splošni upad prodaje tiska približno 4% na letni ravni.
Predpisi
Na poslovanje družbe lahko vplivajo tudi spremembe predpisov v zvezi z dovoljenji in nadomestili za
postavitev maloprodajnih objektov (kioskov) na ulici.
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6.7. Napovedi ali ocene dobička
Izdajatelj v prospekt ni vključil napovedi ali ocene dobička, ker ni nikjer javno objavil finančnih podatkov,
komentarjev ali ocen oz. napovedi, ki se nanašajo na prihodnja časovna obdobja.
6.8. Upravni, vodstveni in nadzorni organi
6.8.1. Člani upravnih, vodstvenih in nadzornih teles
Družba Delo Prodaja, d.d., je organizirana kot delniška družba. Notranjo organizacijo in upravljanje družbe
ureja statut družbe. Organi upravljanja družbe so: skupščina delničarjev, nadzorni svet in uprava.
6.8.1.1. Uprava

Uprava predstavlja družbo in vodi njeno poslovanje. Uprava družbe ima skladno s statutom družbe lahko
največ dva člana (predsednika uprave in enega člana), ki jih imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandat članov
uprave traja pet let in so lahko ponovno imenovani.
Družba Delo Prodaja, d.d., ima enočlansko upravo, ki jo od 21. marca 2008 dalje, kot predsednik uprave,
predstavlja g. Branko Bergant, ki je tudi predsednik nadzornega sveta družbe DZS, d.d.
Do 21. marca 2008 je bil predsednik uprave družbe Delo Prodaja, d.d., g. Marjan Božnik.
Bruto prejemki uprave družbe Delo Prodaja, d.d., v letu 2007 (v EUR):
Marjan Božnik, predsednik uprave
Fiksni del
Variabilni del
Udeležba na dobičku
Ostalo
Skupaj bruto prejemek

Bruto prejemki v EUR
115.637
29.782
25.037
1.840
172.296

6.8.1.2. Nadzorni svet

Družba ima tričlanski nadzorni svet. Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, izvoli
skupščina delničarjev, enega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, izvoli svet delavcev družbe.
Člani nadzornega sveta na konstruktivni seji izvolijo predsednika in namestnika nadzornega sveta. Člani
nadzornega sveta so izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.
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Člani nadzornega sveta družbe so:
Ime in priimek
Gregor Zupančič

Funkcija v nadzornem svetu družbe
predsednik

Trajanje mandata do
6.12.2010

Boris Anišić

namestnik predsednika

22.6.2011

Milan Maljković

član

11.5.2012

Člani nadzornega sveta družbe ne opravljajo vodstvenih ali nadzornih funkcij v drugih družbah.
6.8.1.3. Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta

Na dan 31.12.2007 so bili lastniški deleži uprave in članov nadzornega sveta v kapitalu izdajatelja naslednji:
Milan Maljković, član nadzornega sveta, je imel 1 delnico izdajatelja.
6.8.2. Navzkrižje interesov upravnih, vodstvenih in nadzornih organov
Izdajatelj v zadnjem letu s predsednikom uprave in člani nadzornega sveta, ali z osebami, povezanimi s
predsednikom uprave in člani nadzornega sveta, ni sklenil poslov, ki presegajo okvir rednega poslovanja
izdajatelja. V skladu s tem izdajatelj izjavlja, da med predsednikom uprave in člani nadzornega sveta ni
potencialnih nasprotij interesov med opravljanjem funkcij predsednika uprave in člani nadzornega sveta ter
njihovimi ostalimi funkcijami in osebnimi koristmi.
6.9. Večji delničarji
Pregled največjih 10 imetnikov delnic družbe Delo Prodaja, d.d. z glasovalno pravico na dan 3.10.2008:
Imetnik
Iskra Commerce, d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
DZS, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
Privredna banka Zagreb, d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb
Nisa, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana
Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Hypo Bank, d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
Delniški vzajemni sklad Modra linija, Pristaniška ulica 12, 6000 Koper
Dnevnik, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1000 Ljubljana
Branko Pavlin, Ulica Borisa Vinterja 5, 3210 Slovenske Konjice
Rent A, d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Število delnic
145.000
103.481
84.753
59.355
42.801
30.879
9.587
9.232
8.600
6.659

Delež glasovalnih pravic v %
24,43
17,43
14,28
10,00
7,21
5,20
1,62
1,56
1,45
1,12

Na dan 3.10.2008 je bilo v delniško knjigo izdajatelja vpisanih 285 imetnikov delnic družbe Delo Prodaja, d.d.
Izdajatelj ni seznanjen z nobenimi dogovori, ki bi lahko imeli za posledico spremembo lastniške strukture ali
nadzora nad družbo.
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6.10. Finančne informacije o lastnih sredstvih in obveznostih, finančnem položaju ter dobičkih in izgubah
izdajatelja
6.10.1. Pretekle finančne informacije
Računovodski izkazi izdajatelja so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in upoštevajo
določila Zakona o gospodarskih družbah.
Pomembnejše računovodske usmeritve, uporabljene pri izdelavi računovodskih izkazov, in podrobnejša
pojasnila k posameznim postavkam revidiranih računovodskih izkazov iz točke 6.10.2. tega prospekta, so
navedena v letnih poročilih družbe Delo Prodaja, d.d., za leti 2006 in 2007, ki sta dostopni na sedežu družbe,
SEOnet-u (http://seonet.ljse.si) in spletni strani izdajatelja (www.delo-prodaja.si).
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6.10.2. Finančni izkazi
BILANCA STANJA
(v EUR)

31.12.2007

31.12.2006

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davek
Kratkoročna sredstva
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne poslovne terjatve
Denarna sredstva
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

43.093.074
28.539.847
333.920
5.594.285
22.602.309
9.333
14.426.073
1.252.631
10.015.182
2.976.103
182.157
127.154

29.563.134
15.349.692
362.608
5.745.469
9.222.695
18.920
13.942.142
50.788
912.667
9.752.237
2.945.338
281.112
271.300

4.720.036

2.873.522

43.093.074
22.266.397
2.476.836
3.458.141
2.102.023
1.411.069
8.018.134
4.800.194
8.788
6.478.340
6.080.346
397.994
12.631.558
7.060.667
5.570.891
1.707.991

29.563.134
17.977.656
2.476.836
3.458.141
2.102.023
1.700.525
6.842.835
1.397.296
4.110
507.949
507.949
9.483.198
5.413.386
4.069.812
1.590.221

4.720.036

2.867.489

Zunajbilančna sredstva
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kapital
Vpoklicani kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
Kratkoročne obveznosti
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev
Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Zunajbilančne obveznosti
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
(v EUR)

2007

2006

44.499.165

46.474.566

35.023.986

36.755.974

Kosmati poslovni izid od prodaje

9.475.179

9.718.592

Stroški prodajanja (z amortizacijo)
Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

7.065.578
1.825.275
230.540

6.945.390
1.496.015
225.001

814.866

1.502.188

5.888.063
168.087
10.782

492.932
82.306
33.842

17.455
650.366
4.657

5.908
164.330
4.402

5.394.454

434.440

2.344
4.906

9.240
4.979

Davek iz dobička
Odloženi davki

1.322.523
-

444.863
-

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

4.884.235

1.496.026

Čisti prihodki od prodaje
Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo)
oz. nabavna vrednost prodanega blaga

Poslovni izid iz poslovanja
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz danih posojil
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Finančni odhodki iz finančnih naložb
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Poslovni izid iz financiranja
Drugi prihodki
Drugi odhodki
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IZKAZ DENARNIH TOKOV
(v EUR)

2007

2006

44.733.675
(43.324.189)
(1.322.523)
(21.178)
147.290
50.788
(339.964)
1.501.079
122.448
(109.955)

46.718.515
(44.718.741)
(444.863)
899.495
(170.739)
(11.012)
(319.175)
180.905
427.112

1.437.471

2.561.497

563.179
44.510
447.422
114.017.672
(27.787)
(309.368)
(14.257.804)
(109.008.120)

506.693
64.897
375.092
56.418.999
(65.269)
(478.264)
(1.302.821)
(63.269.179)

(8.530.296)

(7.749.852)

6.755.940
15.219.957
(649.716)
(675.594)
(12.709.213)
(947.504)

7.827.454
(162.715)
(2.048.072)
(543.206)

6.993.870

5.073.461

Končno stanje denarnih sredstev

182.157

281.112

Denarni izid v obdobju
Začetno stanje denarnih sredstev

(98.955)
281.112

(114.894)
396.006

Denarni tokovi pri poslovanju
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Začetne manj končne poslovne terjatve
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
Začetne manj končne odložene terjatve za davek
Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek
Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju
Denarni tokovi pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitve neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju
Denarni tokovi pri financiranju
Prejemki od vplačanega kapitala
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za vračila kapitala
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2007

Vpoklicani
(v EUR)
Začetno stanje na dan 31. decembra 2006
Prilagoditve
Začetno stanje na dan 1. januar 2007

Rezerve za

Lastne

Druge

Skupaj

Presežek

Preneseni

Čisti

(osnovni)

Kapitalske

Zakonske

lastne deleže

delnice in

rezerve

rezerve iz

iz

čisti

poslovni

kapital

rezerve

rezerve

in delnice

deleži

iz dobička

dobička

prevred.

poslovni izid

izid leta

Skupaj

5,999,074

9,904,747

1,334,287

425,029

(425,029)

1,561,805

2,896,092

7,318,996

8,123,466

2,392,131

36,634,506

-

-

-

-

-

-

-

70,344

-

70,344

5,999,074

9,904,747

1,334,287

425,029

1,561,805

2,896,092

7,318,996

8,193,810

2,392,131

36,704,850

236,250

(425,029)

Premiki v kapital
236,250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vnos dodanih vplačil kapitala

Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

-

896,050

-

-

-

-

-

-

-

-

896,050

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,973,044

2,973,044

Druga povečanja sestavin kapitala

-

-

-

-

-

19,193,663

546

-

19,194,209

Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

-

-

-

-

(2,334)

-

(2,334)

-

-

-

(2,334)

236,250

896,050

-

-

(2,334)

-

(2,334)

19,193,663

546

2,973,044

23,297,219

-

-

-

-

Premiki v kapitalu
Razpustitev rezerv za lastne deleže oz. delnice
in razporeditev na druge sestavine kapitala

-

-

-

-

93,887

-

-

93,887

-

Izplačilo dividend

-

-

-

-

-

-

Izplačilo nagrad

-

-

-

-

-

-

Prenos presežka iz prevrednotenja v prihodke

-

-

-

-

-

-

-

Odtujitev oz. umik lastnih deležev in delnic

-

-

-

-

521,250

-

521,250

-

521,250

-

-

-

-

521,250

-

521,250

(3,609,481)

(1,015,072)

-

(4,103,303)

6,235,324

10,894,684

1,334,287

-

-

1,967,161

3,301,448

22,903,178

9,591,088

2,973,044

55,898,766

Druge prerazporeditve sestavin kapitala

(425,029)
(425,029)

405,356

(19,673)

-

19,673

(93,887)

-

-

(93,887)

-

2,392,131

(2,392,131)

-

(93,887)

405,356

(113,560)

-

2,411,804

(2,392,131)

-

-

-

(1,008,372)

-

-

-

(6,700)

-

(6,700)

-

(3,609,481)

Premiki iz kapitala

Končno stanje na dan 31. december 2007
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(3,609,481)
-

-

(1,008,372)

IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2006

Vpoklicani
(osnovni)
(v EUR)
Začetno stanje na dan 31. decembra 2005
Prilagoditve
Začetno stanje na dan 1. januar 2006

kapital

Kapitalske
rezerve

Rezerve za

Lastne

Druge

Skupaj

Presežek

Preneseni

Čisti

Zakonske

lastne deleže

delnice in

rezerve

rezerve iz

iz

čisti

poslovni

rezerve

in delnice

deleži

iz dobička

dobička

prevred.

poslovni izid

izid leta

5,964,647

9,774,188

1,334,287

2,361,109

-

-

-

-

5,964,647

9,774,188

1,334,287

2,361,109

(107,962)
(107,962)

Skupaj

1,668,967

5,256,401

484,836

6,992,713

2,161,020

-

-

2,485,074

(2,200,819)

-

30,633,805
284,255

1,668,967

5,256,401

2,969,910

4,791,894

2,161,020

30,918,060

Premiki v kapital
Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala

34,427

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34,427

Vnos dodanih vplačil kapitala

-

130,559

-

-

-

-

-

-

-

-

130,559

Vnos čistega poslovnega izida poslovnega leta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,392,131

2,392,131

Druga povečanja sestavin kapitala

-

-

-

-

-

-

-

4,477,543

7,657

-

4,485,200

Nakup lastnih delnic in lastnih poslovnih deležev

-

-

-

-

(317,067)

-

(317,067)

-

-

-

(317,067)

34,427

130,559

-

-

(317,067)

-

(317,067)

4,477,543

7,657

2,392,131

6,725,250

-

-

-

317,067

-

(317,067)

-

-

-

-

-

-

-

(2,253,170)

-

209,928

-

2,043,242

-

-

-

-

-

23

-

(23)

-

2,161,020

(2,161,020)

-

-

-

-

(1,936,080)

-

(107,162)

-

4,204,262

(2,161,020)

-

Izplačilo dividend

-

-

-

-

-

-

-

-

(880,347)

Prenos presežka iz prevrednotenja v prihodke

-

-

-

-

-

-

-

(128,457)

-

-

-

-

-

-

-

(128,457)

5,999,074

9,904,747

1,334,287

425,029

1,561,805

2,896,092

7,318,996

Premiki v kapitalu
Oblikovanje rezerve za lastne deleže in delnice

-

Razpustitev rezerv za lastne deleže oz. delnice
in razporeditev na druge sestavine kapitala
Druge prerazporeditve sestavin kapitala

(2,043,242)
(2,043,242)

Premiki iz kapitala

Končno stanje na dan 31. december 2006

(425,029)
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-

-

(880,347)

-

(128,457)

(880,347)

-

(1,008,804)

8,123,466

2,392,131

36,634,506
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6.11. Revizija preteklih letnih finančnih informacij
Računovodski izkazi izdajatelja za poslovni leti 2006 in 2007 so bili revidirani s strani neodvisnega zunanjega
revizorja, t.j. družbe Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
V poročilih pooblaščenega revizorja po opravljenih revizijah letnih poročil za leti 2006 in 2007 je izraženo
pritrdilno mnenje. Revizorjevi poročili sta kot priloga v letnih poročilih družbe Delo Prodaja, d.d., za leti 2006 in
2007, ki sta dostopni na sedežu izdajatelja, SEOnet-u (http://seonet.ljse.si) in spletni strani izdajatelja (www.deloprodaja.si).
6.12. Zadnji objavljeni računovodski izkazi izdajatelja
Izdajatelj je na SEOnet-u (http://seonet.ljse.si) in spletni strani izdajatelja (www.delo-prodaja.si), dne
22.8.2008, objavil polletno poročilo o poslovanju v letu 2008, ki ni bilo revidirano.
V obdobju januar – junij 2008 so bili čisti prihodki od prodaje doseženi v višini 23.330.233 EUR in poslovni izid
pred obdavčitvijo v višini 840.937 EUR. Bilančna vsota na dan 30.6.2008 je 44.889.452 EUR. Čisti dobiček na
delnico na dan 30.6.2008, izračunan iz razmerja med doseženim čistim dobičkom v obdobju januar – junij 2008 in
številom izdanih delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic, je 1,14 EUR. Knjigovodska vrednost delnice na dan
30.6.2008, izračunana iz vrednosti kapitala na dan 30.6.2008 in števila izdanih delnic, zmanjšanega za število
lastnih delnic, je 39,39 EUR. Tržna vrednost delnice na dan 30.6.2008 je 27,05 EUR.
Izdajatelj je na SEOnet-u (http://seonet.ljse.si) in spletni strani izdajatelja (www.delo-prodaja.si), dne
25.4.2008 objavil povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2007 in revidirano letno poročilo za leto 2007,
katerega finančni izkazi so predstavljeni v točki 6.10.2. tega prospekta.
6.13. Pravni in arbitražni postopki
Na dan 31.12.2007 je imela družba v tožbenih postopkih skupaj 47.072,78 eurov terjatev. Največ terjatev iz
tožb izvira iz prometa blaga in storitev.
Stanje spornih terjatev po letih:
Leto
2003
2004
2005
2006
2007
Skupaj

Vrednost v eurih
12.306,72
3.784,94
10.299,49
15.194,39
5.487,24
47.072,78
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Pomembnejši spori in upravni postopki:
1. Delovna nesreča: v letu 2003 je v družbi prišlo do delovne nesreče, v kateri se je delavec huje
poškodoval. Družba je v tej zadevi objektivno odgovorna za nastalo škodo in se je z delavcem dne
12.1.2006 izvensodno poravnala za znesek 101.780,06 eurov. Od navedenega poravnalnega zneska je
zavarovalnica iz naslova zavarovanja odgovornosti izplačala delavcu 33.621,20 eurov, razliko pa
družba. Zaradi sokrivde družbe Delo Tiskarna, d.d. pri tej nesreči je bila v letu 2006 zoper družbo Delo
Tiskarna, d.d. vložena regresna tožba. Postopek še ni zaključen. Pri tem je Zavod za zdravstveno
zavarovanje zoper družbi Delo Prodaja, d.d. in Delo Tiskarna, d.d. na podlagi 86. in 87. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vložil tožbo zaradi plačila stroškov zdravljenja,
nerazdelno za 20.657,82 eurov s pp. Postopek še ni zaključen.
2. Davčna uprava Republike Slovenije: v letu 2005 je družba Delo Prodaja, d.d. prejela odločbo Davčne
uprave Republike Slovenije o pregledu pravilnosti plačevanja davkov in prispevkov za leto 2002 in delno
za obdobje od 1998 do 2001. Iz odločbe izhaja, da je družba v tem obdobju plačala 87.868,96 eurov
premalo davkov. Na odločbo je bila vložena pritožba.
6.14. Bistvene spremembe finančnega položaja izdajatelja in njenega položaja na trgu
Po koncu zadnjega finančnega obdobja ni bilo znatnih sprememb finančnega položaja družbe Delo Prodaja,
d.d. ali njenega položaja na trgu.
6.15. Pomembne pogodbe
Izdajatelj nima sklenjenih pogodb izven običajnega poslovanja družbe, ki bi lahko pomembno vplivale na
poslovanje družbe.
6.16. Informacije o tretji osebi
V prospekt ni vključeno nobeno mnenje ali poročilo, ki se pripisuje osebi kot strokovnjaku. Prav tako ni v
prospektu nobenih informacij, katerih izvor bi bila tretja oseba.
6.17. Dokumenti na vpogled
Na sedežu izdajatelja so na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure naslednji dokumenti:
1. statut družbe Delo Prodaja, d.d. in drugi splošni akti izdajatelja,
2. letni poročili o poslovanju družbe Delo Prodaja, d.d. za leti 2006 in 2007 ter
3. polletno poročilo o poslovanju v letu 2008.
Dokumenti so na razpolago tudi na spletni strani izdajatelja www.delo-prodaja.si.
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POGLAVJE 7: DEJAVNIKI TVEGANJA, POVEZANI Z IZDAJATELJEM IN OBVEZNICAMI
V nadaljevanju so navedeni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na izdajateljevo sposobnost izpolnjevanja
obveznosti do vlagateljev v vrednostne papirje. Vlagatelji morajo pred sprejemom odločitve o investiciji natančno
preučiti vse informacije, ki so navedene v tem prospektu, vključno s predstavitvijo dejavnikov tveganja. Seznam v
nadaljevanju navedenih dejavnikov tveganja ne zajema vseh možnih dejavnikov, zato morajo vlagatelji pri
sprejemanju odločitve o investiranju upoštevati tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo na odločitev o investiranju.
7.1. Tveganja, povezana z izdajateljem
7.1.1. Poslovna tveganja
Prodajna tveganja
Prodajna tveganja so povezana predvsem s tveganjem ustreznosti trženjske strategije, pred katerim se
družba varuje z novimi proizvodi in storitvami, in tveganjem povečanja pogajalske moči kupcev, katerih tržni delež
presega 10% prodajne vrednosti. Dodatno prodajno tveganje predstavlja rast trgovcev na način prevzema drugih
trgovskih družb, ki so nudile družbi ugodnejše prodajne pogoje. To pomeni, da lahko kupci (trgovci) rastejo tudi s
prevzemanjem manjših trgovskih podjetij, ki so že obstoječi kupci družbe Dela Prodaja, d.d., imajo pa manjšo
maržo kot prevzemnik. V primeru prevzema se marža za trgovine prevzetega trgovca izenači z maržo
prevzemnika, tako da se zmanjša razlika med prejeto in dano maržo, s tem pa tudi RVC (razlika v ceni), saj so
prejete marže zaradi dolgoročnih pogodb, sklenjenih z dobavitelj, in zaradi tržnega položaja fiksne in jih ni
mogoče spreminjati. Prodaja tiskanih medijev pada, trgovci pa omejujejo prodajni asortiman. Zmerno stopnjo
tveganja predstavlja tudi nastop novega distributerja časopisov in revij na slovenskem območju (Pošta Slovenije,
d.d.). Izpostavljenost tem tveganjem družba omejuje z akvizicijo družb, ki imajo komplementarno oz. sorodno
dejavnost na slovenskem trgu, kot tudi z intenziviranjem svojih aktivnosti pri vstopanju na tuje trge, predvsem na
področju prodaje informacijsko tehnoloških rešitev in know howa na območju nekdanje Jugoslavije. Cenovno
tveganje na strani prodaje pa družba obvladuje s skrbnim načrtovanjem prodajnih cen in s pogodbami do kupcev.
Nabavna tveganja
Nabavna tveganja vključujejo tveganja, povezana z nepričakovano spremembo cen, rokov dobav in kakovosti
izdelkov s strani dobaviteljev. Izpostavljenost tem tveganjem družba omejuje z dolgoročnimi partnerstvi s
pomembnimi poslovnimi partnerji, t.j. založniki. Pri tem obstaja tveganje ob iztekih teh dolgoročnih partnerstev oz.
pogodb, saj obstajajo možnosti slabših nabavnih pogojev pri novem sklepanju dolgoročnih pogodb s temi
založniki ali pa le-te sklenejo z drugimi distributerji. Poznavanje in prilagajanje razmeram na nabavnih trgih
zmanjšuje nabavna tveganja za družbo. Družba ni izpostavljena pomembnemu cenovnemu tveganju prodajnih
proizvodov ali nakupnih surovin in materialov.
Investicijska tveganja
Investicijska tveganja se nanašajo na doseganje načrtovane ekonomike naložb, investiranje v naložbe, ki
pomagajo pri uresničevanju temeljnih ciljev družbe in njene strategije poslovanja. Družba je naložbeno aktivna v
smislu podjetniških vlaganj v druga podjetja in obstaja tveganje uspešnosti naložb ter splošne gospodarske
recesije. Investicijska tveganja omejujemo s primernim ekonomskim načrtovanjem, nadziranjem učinkov investicij
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in stalnimi izboljšavami na področju priprave in izvedbe investicijskih projektov. Izpostavljenost tem tveganjem je
zmerna.
Kadrovska tveganja
Med kadrovskimi tveganji družba namenja posebno pozornost tveganju izgube ključnih kadrov in tveganju
pomanjkanja strokovno usposobljenih kadrov. Da bi se v družbi čim bolj izognili takšnim tveganjem, ima ustrezen
sistem nagrajevanja in napredovanja ter spodbuja izobraževanje zaposlenih. Izpostavljenost kadrovskim
tveganjem je majhna.
7.1.2. Finančna tveganja
Finančni inštrumenti, ki se jih izdajatelj poslužuje, so prejeta bančna posojila in dani depoziti. Namen le-teh je
pridobivanje finančnih sredstev za normalno poslovanje izdajatelja. Izdajatelj ima tudi druga finančna sredstva in
obveznosti, kot so terjatve in obveznosti, ki izhajajo neposredno iz poslovanja. Izdajatelj ne uporablja izvedenih
finančnih inštrumentov. Izdajatelj ocenjuje, da ni pomembnih tveganj, ki izvirajo iz finančnih inštrumentov, kot so
obrestno, valutno, kreditno in likvidnostno tveganje.
Obrestno tveganje
Obrestno tveganje je povezano s spremembo višine obrestnih mer na trgu. Tem tveganjem je družba
izpostavljena zaradi najemanja kreditov, ki vključujejo spremenljivo obrestno mero (EURIBOR). Izdajatelj
ocenjuje, da zaradi občutljivosti celotnega evropskega gospodarstva na to obrestno mero in zaradi ekonomske
moči in potenciala evropske ekonomije ne more priti do velikih sprememb te referenčne obrestne mere.
Izpostavljenost obrestnim tveganjem v družbi izdajatelja je zmerno.
Valutno tveganje
Valutno tveganje je povezano z izvajanjem poslovnih aktivnosti na tujih trgih, kjer poslovna razmerja niso
vezana na valuto euro. Izdajatelj pri poslovanju ni izpostavljen valutnemu tveganju.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje se nanaša na možnost odloga poravnave terjatev s strani kupca oz. poslovnega partnerja.
Izdajatelj tveganja obvladuje z rednim ocenjevanjem bonitet kupcev, spremljanjem izpolnjevanja obveznosti
kupcev in zavarovanjem terjatev iz poslovanja. Izpostavljenost kreditnim tveganjem v družbi izdajatelja je zmerno.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje predstavlja možnost težav pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev
finančnih obveznosti. Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti izdajatelja je majhno zaradi dobrih rezultatov
družbe in njenega precejšnjega kreditnega potenciala. Izdajatelj likvidnostno tveganje uspešno obvladuje z
načrtovanjem denarnega toka ob upoštevanju pričakovanih standardnih denarnih prilivov in odlivov, kot tudi
predvidenih nestandardnih prilivov in odlivov.
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7.1.3. Tveganja delovanja
Proizvodna tveganja
Pri proizvodnih tveganjih družba posveča največ pozornosti obvladovanju tveganj delovanja ključne opreme,
katero redno vzdržuje in servisira. Proizvodna tveganja družba znižuje z izvajanjem rednih preventivnih
vzdrževalnih pregledov, strokovnim usposabljanjem zaposlenih za upravljanje z opremo in hitrim odpravljanjem
napak. Izpostavljenost proizvodnim tveganjem je majhna.
Kadrovska tveganja delovanja
Kadrovska tveganja delovanja vključujejo tveganja možnega motenega izvajanja poslovnih procesov zaradi
večje odsotnosti z dela. Tovrstna tveganja družba omejuje z vključevanjem zaposlenih v redne preventivne
zdravstvene preglede in izobraževanjem o varstvu pri delu. Kadrovska tveganja delovanja so zato majhna.
Tveganja delovanja informacijskega sistema
Tveganja delovanja informacijskega sistema se nanašajo na zagotavljanje kakovostne uporabe programske in
strojne opreme ter njene trenutne razpoložljivosti. Izpostavljenost tem tveganjem družba zmanjšuje z vpeljavo
nove programske opreme za trgovsko blago in blagajniško poslovanje v lastni prodajni mreži, vnaprej
pripravljenimi ukrepi v primeru motenj v delovanju računalniškega omrežja, rednim vzdrževanjem programske in
strojne opreme ter komunikacijskih in omrežnih povezav, spremljanjem razvoja in sprememb na področju
informacijske tehnologije ter ustreznim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih. Ocenjujemo, da je
izpostavljenost tveganjem delovanja informacijskega sistema zmerna.
7.2. Tveganja, povezana z obveznicami
Likvidnost obveznic
Z obveznicami izdajatelja se bo trgovalo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer v borznem trgu
Ljubljanske borze. Kljub temu ni nobenega zagotovila, da se bo razvilo aktivno trgovanje z obveznicami, oz. da
bo aktivno trgovanje z obveznicami trajalo do končne dospelosti obveznic. V primeru, da ne bo aktivnega
trgovanja z obveznicami, lahko to negativno vpliva na tržno ceno in likvidnost obveznic.
Tveganje neplačila
Obveznice ne bodo posebej zavarovane ali garantirane. Izdajatelj obveznic jamči z vsem svojim premoženjem
za izplačilo obveznosti iz obveznic. Izdajatelj ocenjuje, da je tveganje neplačila relativno majhno.
Tveganje spremembe obrestne mere
Obresti iz obveznic se bodo obračunavale od nominalne vrednosti obveznic na podlagi spremenljive obrestne
mere, kateri je dodan stalen (nespremenljiv) pribitek, zaradi česar višina obveznosti iz obveznic ni vnaprej
natančno določena in je izpostavljena tveganju spremembe obrestne mere. V primeru znižanja obrestne mere
bodo izplačane obresti iz obveznic nižje od višine obresti, navedene v hipotetičnem amortizacijskem načrtu ob
izdaji obveznic, ki bi veljale v primeru, če bi bila vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja za vsako posamezno
obračunsko obdobje točno enaka vrednosti, kot je bila na dan izdelave hipotetičnega izračuna obresti, to je na
dan 28.5.2008. V primeru zvišanja obrestne mere bo višina izplačanih obresti višja od obresti na podlagi
hipotetičnega izračuna ob izdaji obveznic.
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Tveganje spremembe prodajne cene na organiziranem trgu
Gibanje prodajne cene obveznic na (ne)organiziranem trgu bo odvisno od likvidnosti obveznic oz. od ponudbe
in povpraševanja po obveznicah ter od gibanja obrestnih mer na trgu. Presežno povpraševanje po obveznicah bi
lahko vodilo do zvišanja prodajne cene obveznic, presežna ponudba pa do znižanja prodajne cene obveznic.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., stran 66/76

POGLAVJE 8: PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za
odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 8. oktober 2008
Osebe, odgovorne za pripravo prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic ciljne družbe
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POGLAVJE 9: POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4. TOČKE 2. ČLENA SKLEPA

Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
Obrazec PRE-VP12
1. Firma prevzemnika: Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
2. Sedež prevzemnika: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Zap. št.
posla

/

P/O

/

Vrednostni
papir

Količina

TCRG

/

Cena
(v EUR)

/

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

/

/

/

P-pridobitev / O-odsvojitev

V Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
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Končno stanje

/

DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana
Obrazec PRE-VP12
1. Firma prevzemnika: DZS, založništvo in trgovina, d.d.
2. Sedež prevzemnika: Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana

Zap. št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

Količina

Cena
(v EUR)

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

Končno stanje

1

P

TCRG

307

300,20

92.161,40

11.10.2007

142.403

142.710

2

P

TCRG

5

302,00

1.510,00

12.10.2007

142.710

142.715

3

P

TCRG

22

305,00

6.710,00

22.10.2007

142.715

142.737

4

P

TCRG

134

305,00

40.870,00

24.10.2007

142.737

142.871

5

P

TCRG

136

305,00

41.480,00

13.11.2007

142.871

143.007

P

TCRG

8

305,00

2.440,00

14.11.2007

143.007

143.015

P

TCRG

19

305,00

5.795,00

15.11.2007

143.015

143.034

P

TCRG

125

305,00

38.125,00

20.11.2007

143.034

143.159

P

TCRG

141

305,00

43.005,00

21.11.2007

143.159

143.300

10

P

TCRG

100

305,00

30.500,00

22.11.2007

143.300

143.400

11

P

TCRG

50

305,00

15.250,00

22.11.2007

143.400

143.450

12

P

TCRG

98

305,00

29.890,00

27.11.2007

143.450

143.548

13

P

TCRG

76

305,00

23.180,00

3.12.2007

143.548

143.624

14

O

TCRG

15.000

305,00

4.575.000,00

6.12.2007

143.624

128.624

15

O

TCRG

4.740

305,00

1.445.700,00

21.1.2008

128.624

123.884

O

TCRG

4.260

288,00

1.226.880,00

23.1.2008

123.884

119.624

6
7
8
9

16

P-pridobitev / O-odsvojitev
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PetPet, poslovne storitve, d.o.o., Pod obzidjem 26a, 8250 Brežice
Obrazec PRE-VP12
1. Firma osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: PetPet, poslovne storitve,
d.o.o.
2. Sedež osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: Pod obzidjem 26a, Brežice

Zap. št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

/

/

TCRG

Količina

/

Cena
(v EUR)

/

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

/

/

2.224

P-pridobitev / O-odsvojitev

V Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
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Končno stanje
2.224

Bojan Petan
Obrazec PRE-VP12
1. Ime in priimek osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: Bojan Petan
2. Naslov osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: /

Zap. št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

/

/

TCRG

Količina

/

Cena
(v EUR)

/

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

/

/

41

P-pridobitev / O-odsvojitev

V Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
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Končno stanje
41

Ada de Costa Petan
Obrazec PRE-VP12
1. Ime in priimek osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: Ada de Costa
Petan
2. Naslov osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: /

Zap. št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

/

/

TCRG

Količina

/

Cena
(v EUR)

/

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

/

/

1.022

P-pridobitev / O-odsvojitev

V Ljubljani, dne 8. oktobra 2008
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Končno stanje
1.022

Petra Petan
Obrazec PRE-VP12
1. Ime in priimek osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: Petra Petan
2. Naslov osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikoma: /

Zap. št.
posla

P/O

Vrednostni
papir

/

/

TCRG

Količina

/

Cena
(v EUR)

/

Skupna vrednost
posla (v EUR)

Datum
transakcije

Predhodno
stanje

/

/

629

P-pridobitev / O-odsvojitev

V Ljubljani, dne 8. oktobra 2008

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Terme Čatež, d.d., stran 73/76

Končno stanje
629

PRILOGE
PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb in bank, ki imajo položaj registrskega člana
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PRILOGA 2: Seznam poslovalnic in pogodbenih izvajalcev MP BPH d.d.

SEDEŽ, POSLOVALNICE IN
POGODBENA MESTA MP BPH

NASLOV

TELEFON

DELOVNI ČAS

LJUBLJANA (sedež družbe)
LJUBLJANA

Gradnikove brigade 11
Slovenska 58

01/586 44 50
01/230 93 50

MARIBOR

Tyrševa 3

02/250 08 63

CELJE

Ljubljanska 10

03/491 96 70

NOVO MESTO

Podbevškova 4, Mercator center

07/393 02 62

NOVA GORICA

Industrijska cesta 6, Mercator c.

05/333 17 63

KRANJ

Koroška 2, poleg Globusa

04/236 77 10

SLOVENJ GRADEC

Ronkova 4/a, Mercator center

02/883 86 33

IDRIJA
VELENJE
KOPER
MURSKA SOBOTA
LJUBLJANA

Kosovelova 35
Šaleška ulica 19/a
Ferrarska 10
MI-SOB d.o.o., Kroška 58
BPH d.o.o., Tomšičeva ulica 1

05/372 28 69
03/897 04 33
05/631 41 32
02/530 40 40
01/200 20 20

pon.-pet.: 8.00-16.00
pon.-pet.: 8.00-19.00
pon.-pet.:9.00-19.00;
sobota: 9.00-13.00
pon.-pet.: 8.00-18.00
pon.-pet.: 8.00-20.00;
sobota: 8.00-12.00
pon.-pet.: 9.00-21.00;
sobota: 9.00-13.00
pon.-pet.: 8.00-18.00;
sobota: 8.00-12.00
pon.-pet.: 8.00-20.00;
sobota: 8.00-12.00
pon.-pet.: 9.00-13.00; 14.00-17.00
pon.-pet.: 8.00-18.00
pon.-pet.: 8.00-16.00
pon.-pet.: 8.00-16.00
pon.-pet.: 8.00-16.00
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PRILOGA 3: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-VP
IZJ-VP (Obrazec izjave o sprejemu nadomestne ponudbe)
Šifra prevzema: 90; Šifra ponudbe: 127; Šifra podponudbe:127

AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)
Priimek in ime oziroma firma: ________________________________________________________________________
Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _________________________________________________________
Naslov oz. sedež: _________________________________________________________________________________
EMŠO oz. matična številka: _________________________________________________________________________
Davčna št. oz. identifikacijska št. za DDV: ______________________________________________________________

IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnikov Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo
časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, ter DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana,
katere predmet so navadne imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, z oznako TCRG, družbe Terme Čatež d.d. Čatež
ob Savi, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice, pod naslednjimi pogoji, ki jih prevzemnik ponuja v prevzemni
ponudbi:
Cena oz. menjalno razmerje, ki jo ponujata prevzemnika za eno delnico ciljne družbe, je 30 novo izdanih obveznic
družbe Delo Prodaja, družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.
Ponudbo sprejemam za _________(število) navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako TCRG, izdajatelja
Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi, 8250 Brežice.

NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
1.

Akceptant pooblaščam:
Registrskega člana KDD __________________________________________________ (firma in sedež borzno
posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu
članu Medvešek Pušnik Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, na naslov Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, fax:
01 586 44 51.

2.

Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te
izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev
_______________________ (številka računa) pri registrskem članu KDD _______ (koda člana) in v dobro mojega
računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe.

3.

KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu
ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.

Kraj in datum: _______________________

Podpis akceptanta: _______________________
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