Uprava TEKSTIL d.d., Ljubljana, na podlagi dne 13.06.2022 sprejetega sklepa
Skupščine delniške družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana, objavlja

POZIV K DAJANJU ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA PRODAJO DELNIC TEKSTIL
d.d., Ljubljana

TEKSTIL d.d., Ljubljana, Letališka cesta 34, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Družba)
je pripravljena odkupiti del delnic Družbe, ki so vpisane pri KDD – Centralno klirinški
depotni družbi d.o.o., z oznako TSPG, pod naslednjimi pogoji:
1.

Predmet in način odkupa

Predmet odkupa so delnice z oznako TSPG. Delnice morajo biti proste bremen in na
njih ne smejo obstajati nikakršne (še posebej stvarne ali obligacijske) pravice tretjih
oseb, vključno, vendar ne omejeno na: zastavne pravice, pravice užitka, odkupne ali
predkupne pravice, itd.
Družba bo odkup delnic financirala iz lastnih sredstev.
Delnice Družbe ne kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, zato lahko
Družba pridobiva delnice s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov.
Pri izvedbi postopka pridobivanja lastnih delnic bo zagotovljena enaka obravnava vseh
delničarjev in zaščita interesov delničarjev.
Družba bo odkupila lastne delnice od delničarjev, ki bodo v roku, navedem pod točko
4. tega poziva, Družbi posredovali popolno ponudbo. V primeru, da bo družba prejela
ponudbe za odkup lastnih delnic, ki presegajo največje število delnic iz točke 2. tega
poziva, bo od vsakega delničarja, ki bo podal ponudbo, odkupila sorazmerni del glede
na njegov korporacijski delež v družbi.
2.

Kvota odkupa

Družba bo odkupila do največ 2.378 delnic z oznako TSPG.
3.

Cena

Družba bo pridobivala lastne delnice po ceni 35,00 EUR za eno delnico.
4.

Rok za oddajo ponudbe

Zavezujoča ponudba za prodajo delnic je pravočasna, če je oddana po priporočeni pošti
in na Družbo prispe najkasneje dne 28.10.2022.

Obrazec za oddajo ponudbe je priloga tega poziva. Zainteresirani delničar naj obrazec
v celoti izpolni, natisne, lastnoročno podpiše in ga po priporočeni pošti pošlje na
naslov:
TEKSTIL d.d., Ljubljana
Letališka cesta 34
1000 Ljubljana
s pripisom: »odkup delnic«
Ponudbo lahko namesto delničarja izpolni in podpiše tudi delničarjev pooblaščenec. V
tem primeru mora biti ponudbi priloženo pisno pooblastilo delničarja pooblaščencu za
oddajo ponudbe za prodajo delnic.
Izbor prispelih ponudb se bo izvršil najkasneje do 10.11.2022.
Družba bo odkupila vse delnice po enaki ceni.
5.

Podpis pogodbe

Najkasneje tri delovne dni po izvršenem izboru Družba pripravi z izbranimi prodajalci
prodajno pogodbo ter ustrezen nalog za prenos delnic na račun Družbe. Pogodbo
skupaj z izpolnjenim obrazcem za prenos delnic posreduje prodajalcu s priporočeno
pošto. Prodajalec je dolžan podpisano pogodbo posredovati Družbi, nalog za prenos
delnic pa svoji borznoposredniški hiši, oboje najkasneje v roku tri dni od prejema
pogodbe in naloga. Kasneje prejete pogodbe štejejo za neveljavne.
6.

Prenos delnic in datum plačila

Družba najkasneje naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe pošlje nalog
za prenos delnic.
Kupnina se prodajalcu nakaže najkasneje dva delovna dneva po izvršenem prenosu
delnic.
7.

Poročanje družbe o transakcijah odkupov lastnih delnic

Družba bo objavila informacijo o spremembi deleža lastnih delnic, če je neposredno ali
posredno pridobila ali odsvojila delež lastnih delnic, ki dosega ali presega 5 ali 10
odstotkov vseh delnic Družbe z glasovalno pravico oziroma se zmanjša pod enega od
teh pragov, nemudoma po sklenitvi posla, vendar najpozneje v štirih trgovalnih dneh
po takšni pridobitvi ali odsvojitvi, in sicer na način, kot je predpisan za objavo
nadzorovanih informacij.

Zavezujoča ponudba za prodajo delnic družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana v
okviru Poziva k dajanju zavezujočih ponudb za prodajo delnic TEKSTIL d.d.,
Ljubljana

I.

Podatki o delničarju

Priimek in ime oziroma (če gre za pravno osebo) firma:
_______________________________________________________________________
(Če ponudbo oddaja delničarjev pooblaščenec) Priimek in ime oziroma (če gre za pravno
osebo) firma pooblaščenca:
_______________________________________________________________________
(Če gre za pravno osebo) Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika:
_______________________________________________________________________
Naslov oziroma (če gre za pravno osebo) sedež:
_______________________________________________________________________
EMŠO oziroma (če gre za pravno osebo) matična številka:
_______________________________________________________________________
Davčna številka oziroma identifikacijska št. za DDV:
_______________________________________________________________________
Kontakt (telefonska številka in/ali elektronski naslov):
_______________________________________________________________________
Trgovalni račun:
_______________________________________________________________________
Odprt pri članu KDD:
_______________________________________________________________________
Transakcijski račun:
SI56_____________________________________, odprt pri banki _________________
_______________________________________________________________________
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II.

Zavezujoča ponudba

Delničar izjavljam, da na podlagi Poziva k dajanju zavezujočih ponudb za prodajo delnic
TEKSTIL d.d., Ljubljana,
dajem zavezujočo ponudbo za prodajo delnic družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana
kot sledi:
Ponujena cena za 1 (eno) delnico znaša 35,00 EUR, celotna kupnina se izplača v denarju.
Ponudba za odkup delnic družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana, delnice o oznako TSPG velja do
vključno 30.11.2022.
Ponujam prodajo _____________ (vstaviti število ponujenih delnic) navadnih imenskih
kosovnih delnic z oznako TSPG, izdajatelja družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana, Letališka cesta
34, 1000 Ljubljana.
Skladno s 5. členom Poziva k dajanju zavezujočih ponudb za prodajo delnic TEKSTIL d.d.,
Ljubljana se zavezujem, da bom v primeru, če bo moja ponudba sprejeta v celoti ali delno,
z družbo TEKSTIL d.d., Ljubljana sklenil prodajno pogodbo za prodajo toliko delnic, kolikor
jih bo družba TEKSTIL d.d., Ljubljana sprejela, in poskrbel za prenos prodanih delnic z
oznako TSPG na kupca.

Kraj in datum:_____________________

Podpis delničarja, delničarjevega zakonitega zastopnika ali delničarjevega pooblaščenca:

_____________________
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