
  
  

 
OBVESTILO DELNIČARJEM DRUŽBE UNIOR d.d. 

 
 
Spoštovani delničarji! 
 
 
S strani več delničarjev so se po objavi sklica skupščine družbe UNIOR d.d. pojavila vprašanja 
glede umika delnic s trgovanja na organiziranem trgu na Ljubljanski borzi, d.d. (točka 4 sklica 
skupščine), predvsem vprašanja glede višine primerne denarne odpravnine, ki jo je dolžna družba 
ponuditi delničarjem. Med drugim se je zastavilo vprašanje, kako se bo določala višina primerne 
denarne odpravnine ter kako glasovati, glede na to, da višina odpravnine še ni določena v samem 
predlogu sklepa. 
 
V skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov imajo delničarji, ki na skupščini 
glasujejo proti predlaganemu sklepu o umiku delnic z organiziranega trgovanja, pravico od družbe 
zahtevati, da slednja od njih proti plačilu primerne denarne odpravnine prevzame njihove delnice.  
 
Poudariti je potrebno, da obveznost ponuditi primerno denarno odpravnino nastane šele v primeru, 
da je sklep o umiku delnic z organiziranega trgovanja izglasovan, za sprejem sklepa pa morajo 
glasovati kar ¾ vseh delničarjev in ne le tistih delničarjev, ki bodo dejansko prijavljeni na skupščini.  
 
Uprava družbe UNIOR d.d. se je tako odločila, da višine primerne denarne odpravnine ne bo 
določala že v samem predlogu sklepa, temveč bo njena višina določena po skupščini v primeru, da 
bo sklep po točko 4 sklica skupščine izglasovan. Glede na visoko večino, ki jo zakon zahteva za 
sprejem predmetnega sklepa namreč obstaja realna verjetnost, da sklep morebiti ne bi bil sprejet, 
za določitev višine primerne denarne odpravnine pa bi družba UNIOR d.d. morala izvesti cenitev 
vrednosti podjetja in na tej podlagi vrednosti delnic, kar bi predstavljalo relativno velik strošek, ki bi 
bil v primeru ne sprejetja sklepa v celoti nepotreben. Višina primerne denarne odpravnine se mora 
namreč določiti glede na tržno in ne morebiti knjigovodsko vrednost delnic, zato določitev 
odpravnine brez cenitve ni dopustna. Sicer pa tudi zakon ne določa, da mora biti višina ponujene 
denarne odpravnine določena že v samem predlogu sklepa o umiku delnic s trgovanja na 
organiziranem trgu. 
 
Namen predlaganega sklepa je, da se doseže umik delnic z borze, saj je takšen ukrep koristen s 
stroškovnega vidika, predlagan pa je tudi s strani svetovalca za finančno prestrukturiranje, družbe 
PWC, pa tudi s strani bank, ki v tem prestrukturiranju sodelujejo. Trg za delnico družbe UNIOR d.d. 
je namreč skorajda nelikviden. Prevzem delnic s strani delničarjev, ki bodo glasovali proti umiku je 
le zakonska posledica sprejetja tovrstnega sklepa. V kolikor bo sklep o umiku delnic z 
organiziranega trgovanja izglasovan, bo družba UNIOR d.d. vsem delničarjem, ki bodo na 
skupščini glasovali proti sprejemu sklepa, vsekakor ponudila denarno odpravnino, ki bo določena s 
strani ustreznega strokovno usposobljenega cenilca in bo kot takšna vsekakor primerna. Sicer pa 
daje Zakon o gospodarskih družbah za takšne primere vsakemu delničarju možnost, da pri 
pristojnemu sodišču zahteva oceno primernosti višine ponujene denarne odpravnine, kar je za 
delničarje še dodatna varovalka, ki jim zagotavlja, da v primeru prevzema njihovih delnic ne bodo v 
nobenem primeru prikrajšani. 
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