
  
 

 

OBVESTILO O PREVZEMNI NAMERI 

 

Družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: 
Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, in matično številko: 5111358000 (»SAVA, d.d.« oz. 
»prevzemnik«), v skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (Uradni list RS št. 79/06 s spremembami; 
»ZPre-1«) obvešča, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 (»prevzemna ponudba«) 
za odkup vseh navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico izdajatelja Hoteli Bernardin 
d.d. Portorož, s sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom: Portorož, Obala 2, 6320 Portorož - 
Portorose, in matično številko: 5004837000 (»ciljna družba«), z oznako HBPN in ISIN kodo 
SI0031115080 (»delnice ciljne družbe«), ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu 
prevzemnika oz. oseb, ki s prevzemnikom v tej prevzemni ponudbi delujejo usklajeno. 
 
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Davčna ulica 1, 
1000 Ljubljana, in matično številko: 6339620000, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., s sedežem v 
Ljubljani, poslovnim naslovom: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, in matično številko: 
5063345000, in KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., s 
sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, in matično številko: 
5986010000, se kot delničarji ciljne družbe štejejo kot osebe, ki v smislu določb 8. člena ZPre-1 
delujejo usklajeno z družbo SAVA, d.d., kot prevzemnikom. 
 
O prevzemni nameri je prevzemnik, v skladu s 24. členom ZPre-1, obvestil Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ciljne družbe, 
predstavnike delavcev oz. delavce ciljne družbe in predstavnike delavcev oz. delavce prevzemnika ter 
poskrbel za objavo prevzemne namere v tiskani izdaji dnevnika. 
 
Prevzemnik namerava prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe objaviti najkasneje v tridesetih 
dneh in ne prej kot v desetih dneh po objavi te prevzemne namere. 
 
Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA 
Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. 
 
 
V Ljubljani, dne 1.10.2018. 
 
SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. 

 

 


