
 

Javno vabilo k izkazu interesa za nakup družbe MARINA PORTOROŽ, turistično podjetje, d.d. 

Predmet prodaje (»Transakcija«) je 100% delež oziroma 313.932 delnic družbe MARINA 
PORTOROŽ, turistično podjetje, d.d. (»Predmet prodaje«), ki so v lasti družbe Terme Čatež d.d. Čatež 
ob Savi. 

Prodajni proces v zvezi s Transakcijo vodita družba Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi in družba YORK 
GLOBAL FINANCE OFFSHORE BDH (LUXEMBOURG) S.A.R.L., ki ima na delnicah zastavno 
pravico, družba PwC Svetovanje d.o.o. pa je bila imenovana za ekskluzivnega finančnega svetovalca.  

V kolikor ste zainteresirani za nakup, vas vabimo, da nam pošljete podpisan izraz interesa (ang. 
Expression of interest), ki mora vključevati identifikacijo zainteresiranega vlagatelja oz. konzorcija ter 
kratko obrazložitev vašega interesa na e-naslov franci.tusek@pwc.com do 23. septembra 2020, do 
16.00 ure.  

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zahtevamo dodatne informacije o morebitnem vlagatelju in 
njegovem predvidenem financiranju omenjene Transakcije pred vključitvijo vlagatelja v postopek 
prodaje. 

Pravna obvestila 

To vabilo je objavljeno izključno z namenom, da se potencialno zainteresirane vlagatelje obvesti o 
možnosti za izkaz interesa glede Transakcije, pri čemer pa je vsakršna odgovornost v zvezi z objavo 
tega vabila in v povezavi s Transakcijo izključena. To vabilo k izkazu interesa ne predstavlja niti 
ponudbe v zvezi s Transakcijo niti vabila k podaji ponudbe ali ponudb v zvezi s Transakcijo. 

Izrecno si pridržujemo pravico, da lahko kadarkoli in v kateremkoli oziru brez predhodnega obvestila in 
brez navedbe razlogov oziroma utemeljitve, spremenimo ali zaključimo prodajni proces glede 
Transakcije, Transakcijo samo, zavrnemo katerokoli nezavezujočo ali zavezujočo ponudbo ali izkaz 
interesa, ne izberemo nobenega zainteresiranega vlagatelja, nadaljujemo Transakcijo zgolj z 
nekaterimi zainteresiranimi vlagatelji ali ustavimo Transakcijo delno ali v celoti (v vsakem takem 
primeru brez odgovornosti do ali povračila stroškov katerikoli osebi). 

Pridržujemo si pravico, da posamezne zainteresirane vlagatelje kadarkoli zaprosimo, da obrazložijo 
svoj izkaz interesa oziroma ga podkrepijo na način, kot menimo, da je ustrezno. 

Vsak zainteresiran vlagatelj sam nosi svoje stroške povezane z izkazom interesa kot tudi Transakcijo. 
V nobenem primeru nismo zavezani k povrnitvi katerihkoli stroškov, ki jih zainteresiran vlagatelj utrpi 
ali ima v zvezi z izkazom interesa ali siceršnjim sodelovanjem v Transakciji.  

Za to vabilo in vsa pravna razmerja ter spore na podlagi ali v zvezi z njim velja slovensko pravo. V 
zvezi s kakršnimkoli sporom, ki bi nastal na podlagi ali v zvezi s tem vabilom oziroma zgoraj 
omenjenim, so izključno pristojna sodišča v Ljubljani. 

Terme Čatež d.d. Čatež ob Savi, York Global Finance Offshore BDH S.a.r.l. in PwC Svetovanje 
d.o.o. 
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