
 
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe) 
 
Šifra prevzema: 199, Šifra ponudbe: 241, Šifra podponudbe: 241 
 

Akceptant (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo) 
 

Priimek in ime oziroma firma: ________________________________________________________  
 

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: _________________________________________ 
 

Naslov oz. sedež: _________________________________________________________________ 
 

EMŠO oz. matična številka: _________________________________________________________ 
 

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: __________________________________________ 
 

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet 
te izjave: 
       a. Transakcijski račun št. (IBAN): _________________________________________________ 
           odprt pri banki (BIC): _________________________________________________________ 
       b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št.: _____________ 
           sklic: ___________________________ odprt pri članu KDD: _________________________  
           koda člana KDD: _________________  
 

Izjava o sprejemu ponudbe – 199-241-241 
 

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika, družbe POSTOJNSKA JAMA, 
turizem, gostinstvo in trgovina, d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna, matična številka 5004365000, na 
podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-14/2017-11 z dne 29. 8. 2017, katere 
predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako CEHR in ISIN 
kodo SI0031116039 (v nadaljevanju: delnice) ciljne družbe CERTA HOLDING d.d. družba pooblaščenka, 
Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, pod naslednjimi pogoji, kot jih v svoji 
ponudbi določa prevzemnik. Uprava ciljne družbe je, skladno z določbami statuta v zvezi z zahtevanim 
dovoljenjem za prenos delnic, dne 10. 8. 2017 izdala prevzemniku dovoljenje za prenos delnic, ki bodo 
pridobljene v prevzemnem postopku.  
 

Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 3,20 EUR za eno (1) delnico ciljne družbe. 
 

Ponudbo sprejemam za _____________ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z 
glasovalno pravico, z oznako CEHR in ISIN kodo SI0031116039, izdajatelja družbe CERTA HOLDING 
d.d. družba pooblaščenka, Družba za upravljanje holding družb, Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno. 
 

Nalog za sprejem ponudbe  
 

Akceptant naročam in pooblaščam: 
1. člana KDD_______________________________________________________ (firma in sedež 

borzno posredniške družbe ali banke), _________ (koda člana KDD), da v centralni register KDD 
vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v 
breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev ________________________ 
(številka računa) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganja z 
vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe; 

2. člana KDD iz prve točke tega naloga, da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu 
ponudbe pooblaščenemu članu, t.j. Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 
Ljubljana, skenirano na elektronski naslov NLBprevzemi@nlb.si oziroma na faks št. 01 540 21 50; 

3. KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te 
izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika 
oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe v breme mojega računa za prevzem in v dobro 
mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bili preneseni. 

 
 
 

Kraj in datum:_______________________ Podpis akceptanta:________________________ 
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