Obvestilo in oglas
v zvezi s končano ponudbo vrednostnih papirjev in
njihovo uvrstitvijo v trgovanje na organiziranem trgu
1.

OBJAVA O ZAKLJUČENI PRVI JAVNI PRODAJI DELNIC NA PODLAGI DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV opr. št.: 11/356/AG-07-(172)
Agencija za trg vrednostnih papirjev je s svojo odločbo opr. št.: 11/356/AG-07-(172) z dne 23. 5. 2007 družbi Gorenje
gospodinjski aparati, d.d., Velenje potrdila prospekt za javno ponudbo 1.830.000 kosovnih delnic na ime v skupni emisijski
vrednosti 54.900.000 eurov.
2. IZDAJATELJ DELNIC
Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje (Slovenija).
3. VRSTA DELNICE
Navadne (nove) prosto prenosljive imenske kosovne delnice, ki bodo izdane v nematerializirani obliki, z oznako GRVG in ISIN
kodo SI0031104076.

4. SKUPNI PRIPADAJOČI ZNESEK CELOTNE IZDAJE
Delnice so kosovne in se ne glasijo na nominalni znesek. Skupni pripadajoči znesek vseh (novih) delnic je 7.636.454,68 eurov,
emisijska vrednost celotne izdaje pa znaša 54.900.000 eurov in je enaka zmnožku števila (novih) delnic (1.830.000) in emisijski
vrednosti ene (nove) delnice (30 eurov).
5. ŠTEVILO DELNIC IN PRIPADAJOČI ZNESEK POSAMEZNE DELNICE
Skupno število (novih) delnic je 1.830.000. Delnice so kosovne in se ne glasijo na nominalni znesek. Pripadajoči znesek
posamezne (nove) delnice (zaokrožen na cel cent) je 4,17 eurov.
6. PRODAJNA CENA DELNICE
Prodajna cena (emisijski znesek) posamezne delnice je znašala 30 eurov.
7. ZAČETEK IN KONEC VELJAVNOSTI JAVNE PONUDBE DELNIC
Ponudba za vpisovanje in vplačevanje delnic je bila odprta 14 dni, od vključno dne 6. 7. 2007 do vključno dne 19. 7. 2007. V
tem roku so upravičeni delničarji lahko izkoristili svojo prednostno pravico do novih delnic. Končni rok za vpis in vplačilo delnic je
znašal 3 mesece od dne 29. 6. 2007. Ponudba se je predčasno zaključila (dne 14. 9. 2007), ker so bile (predčasno) vpisane in
vplačane vse ponujene nove delnice.
8. ŠTEVILO IN ODSTOTEK VPISANIH IN VPLAČANIH DELNIC
Vpisane in vplačane so bile vse delnice - 1.830.000 delnic, kar predstavlja 100 % glede na skupno število ponujenih delnic.
9.

PRVA JAVNA PRODAJA DELNIC JE BILA ZAKLJUČENA USPEŠNO.

10. BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SO SODELOVALE PRI IZVEDBI JAVNE PONUDBE
Probanka, d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor (Slovenija), ki je storitev izvedbe javne ponudbe opravila brez obveznosti
odkupa.
11. DOSTOPNOST PROSPEKTA
Prospekt je objavljen in dostopen na sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si/menu/default.asp) in na spletnih straneh
www.gorenje.com.
Tiskane (natisnjene) izvode prospekta je mogoče dobiti na poslovnem naslovu izdajatelja (Partizanska 12, 3503 Velenje,
Slovenija), in sicer še 4 mesece po objavi tega obvestila.
12. DEJANJA IN POSTOPKI PO ZAKLJUČENI PONUDBI DELNIC
V nadaljevanju bo izdajatelj vložil predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Po tem vpisu v sodnem
registru bo izdajatelj izdal KDD d.d., Ljubljana (Slovenija) nalog za izdajo delnic v nematerializirani obliki in opravil ustrezne
postopke, potrebne za njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu (katerega upravljavec je Ljubljanska borza, d. d.,
Ljubljana, Slovenija). Izdajatelj predvideva, da bodo vsa potrebna dejanja in vsi ustrezni postopki, ki so potrebni za vpis
povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru, izdajo delnic v nematerializirani obliki in njihovo uvrstitev v trgovanje na
organiziranem trgu, opravljena oziroma zaključeni do konca leta 2007.
Datum: 17. 9. 2007

