
 

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi 

Zbiranje ponudb za prodajo 89,79 % vseh delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 
1000 Ljubljana 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba 
TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: 

Na podlagi sprejetega sklepa Nadzornega sveta Term Čatež d.d. na 63. seji , ki je bila dne 
18. junija 2007, je podan oglas o zbiranju ponudb za pridobivanje kupca za odprodajo delnic 
Delikatese d.d. Ljubljana, kjer so Terme Čatež d.d. večinski delničar z 89,79 % vseh delnic. 
Dejavnost družbe Delikatesa d.d. po oceni uprave in nadzornega sveta ni v kontekstu 
dolgoročnega širjenja in razvijanja te dejavnosti, zato je uprava družbe pristopila k zbiranju 
ponudb potencialnih kupcev. Sam postopek zbiranja ponudb dejansko ne pomeni tudi obvezo 
po odprodaji večinskega deleža te družbe. 

Terme Čatež d.d. so v časopisu Dnevnik in Finance oddale razpis za javno zbiranje ponudb 
za prodajo večinskega paketa delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana kot 
sledi spodaj: 

 
1. Predmet prodaje je 50.564 delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana, kar 
predstavlja 89,79 % vseh delnic. Ponudba se lahko nanaša le na odkup celotnega 
ponujenega paketa delnic. 

 
2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: 

a) ponujeno ceno, ki za celotni paket ne sme biti nižja od 6.200.000,00 EUR, 
b) način in rok plačila ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, 
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 30 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, 
 
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo 
ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. Na 
razpisu lahko sodelujejo osebe, ki nimajo do Term Čatež d.d. odprtih terjatev ali obveznosti. 
 
4. Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija za izbor najboljšega ponudnika. Ponudbe bo 
ocenjevala na osnovi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v točki 2. tega razpisa. 
O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku, vendar 
najkasneje v dveh mesecih od zadnjega dne roka za oddajo ponudb. 

5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Term Čatež d.d., Topliška 
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno 
zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Delikatesa d.d., Krivec 5, 1000 Ljubljana - ne 
odpiraj« do vključno s 14. (štirinajstim) dnevom od dneva objave. 



Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku , bo komisija zavrgla in o tem obvestila 
ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa 
nepopolne. 
 
6. V primeru, da komisija oceni, da na podlagi ponujenih pogojev, izmed prejetih ponudb, ki 
vsebujejo vse elemente iz razpisa, ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče 
doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v 
posameznih elementih. Komisija lahko odloči, da se s ponudniki opravijo pogajanja z 
namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje. 
 
7. Na podlagi tega razpisa Terme Čatež d.d. niso zavezane skleniti pogodbe o prodaji delnic z 
najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. 

8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak 
delavnik od 9. - 11. ure pri gospodu Zvonku Krulcu, tel.: 07-49 36 706. 

 

Uprava  

 

Čatež ob Savi, 20.2.2008 

 


