HITRI VODNIK

PRODAJA LASTNIŠKIH DELEŽEV
1. Začetek prodajnega postopka
Prodajni postopek (tudi “Postopek“) se začne na pobudo DUTB oz. posredno s strani potencialnega investitorja, ki izrazi
zanimanje preko kontaktnega e-mail naslova (web.equity@dutb.eu), po pošti ali telefaksu, ali kateri drugi obliki pisno
izraženega interesa. Interes je lahko izražen v slovenskem ali angleškem jeziku in mora vsebovati najmanj:
•
•

Nezavezujočo ponudno in
Izpolnjene KYC obrazce (dosegljivi na sledeči povezavi LINK).

Ustrezni odbor se seznani s ponudbo in sproži začetek prodajnega postopka, v kolikor se ugotovi, da je prispela
ponudba zanimiva in DUTB oceni, da je nastopil pravi trenutek glede na razmere v panogi, tržne pogoje in interes
potencialnih vlagateljev.

2. Prodajni postopek
Prodajni postopki DUTB so odprti in transparentni. Postopki se vodijo v eni izmed sledečih oblik, pri čemer se vrsta
postopka določi ob samem začetku:
• Dvofazni M&A postopek za večinske deleže, ki zajema zbiranje nezavezujočin in zavezujočih ponudb, ali
• Javna dražba, zbiranje zavezujočih ali nezavezujočih ponudb v primerih prodaje manjšinskih deležev.

 Vlagatelj lahko vstopi v postopek v kateri koli fazi, ne glede na postopek,
vendar pod pogojem, da DUTB njegovo ponudbo oceni kot zanesljivo in
finančno zanimivo. Takšen vlagatelj mora nato slediti enaki opredeljeni
časovnici. V kolikor DUTB oceni, da bo postopek trpel v primeru, da se
vlagatelju omogoči takšen vstop, lahko temu zavrne pravico do sodelovanja v
postopku.

3. Zaključek prodajnega postopka
Postopek je zaključen:
• Ko se podpiše kupoprodajna pogodba (“SPA“). Če ne pride do izvedbe posla (closing), potem se šteje postopek za
neuspešno zaključen.
 DUTB je pred podpisom SPA zavezana pridobiti podatke o izbranem investitorju, kot jih predpisuje Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT).
• V kolikor v predvidenem roku ni bila oddana nobena ponudba oziroma nobena izmed prejetih ponudb ni bila
sprejemljiva.
DUTB si pridržuje pravico, da po uspešno zaključenem prodajnem postopku razkritje identiteto kupca.

4. Nadaljevanje postopka po zaključku
DUTB si pridržuje pravico upoštevati tudi ponudbo, prejeto po uradno neuspešnem zaključku postopka in nadaljevati
proces (brez izvedbe novega postopka).

Opombe:
- Bistveni elementi SPA so določeni v Točki 3.7 Pravil in postopkov pri prodaji lastniških deležev.
Disclaimer:
Dokument služi predstavitvi Pravil in postopkov pri prodaji lastniških deležev, pri čemer so informacije, ki so zajete v tem
dokumentu v obliki povzetka. Obstaja možnost, da dokument ne vsebuje vseh relevantnih dejstev in informacij, ki so potrebni
za investitorjevo presojo zgoraj opisanega postopka. Dokumenta je tako zgolj informativne narave in ne nosi pravnih posledic.
Podrobnejše informacije o pravilih in postopkih v zvezi s prodajo lastniških deležev so na voljo na spletnem mestu DUTB na
povezavi www.dutb.eu/en/equity oziroma preko kontaktnega elektronskega naslova web.equity@dutb.eu.

