Družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 3710432000
(v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) v svojem imenu in za račun pogodbenih strank Sporazuma o skupni prodaji
objavlja:

Obvestilo o oblikovanju konzorcija za skupno prodajo delnic družbe ELEKTRO
PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
▪

Manjšinski delničarji družbe ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., s
sedežem v Novi Gorici in poslovnim naslovom Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, matična številka:
5229839000 (v nadaljevanju: »ELEKTRO PRIMORSKA d.d.« oz. »Družba«) so sklenili sporazum o skupni
prodaji navadnih delnic, katerih izdajatelj je Družba in ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem
registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pod oznako EPRG in ISIN kodo SI0031105677 (v tekstu:
»Sporazum o skupni prodaji« oz. »Sporazum«).

▪

Predmet Sporazuma o skupni prodaji je v tem trenutku 1.376.411 delnic Družbe, kar predstavlja 7,31% vseh
izdanih delnic Družbe (v nadaljevanju: »Prodajni konzorcij«), pri čemer lahko k Sporazumu (in s tem k
skupni prodaji delnic Družbe), na način, kot je dogovorjeno s Sporazumom, naknadno pristopijo tudi drugi
imetniki delnic Družbe (kot prodajalci), v posledici česar se velikost Prodajnega konzorcija lahko v
prihodnosti še poveča, v kolikor bodo k Prodajnemu konzorciju kot člani pristopili še drugi imetniki delnic
Družbe.

▪

Med pogodbenimi strankami Sporazuma (v tekstu tudi: »člani Prodajnega konzorcija«) ne obstoji, niti ni
nikoli obstajal, kakršen koli dogovor o skupnem delovanju v kakršnikoli obliki, kakršnakoli zaveza ali
kakršnakoli volja usklajenega delovanja glede uresničevanja glasovalne pravice ali izvrševanja kakršnih koli
drugih upravljavskih upravičenj v zvezi z delnicami Družbe oz. glede izvajanja ali utrjevanja kontrole v Družbi.
Namen Sporazuma tudi ni v pridobitvi ali utrjevanju kontrole nad Družbo ali v tem, da se onemogoči
prevzem Družbe morebitnemu prevzemniku ali v usklajenem izvrševanju upravljavskih upravičenj iz naslova
delnic Družbe, temveč je izključni namen Sporazuma v skupnem nastopanju pogodbenih strank Sporazuma
pri prodaji delnic Družbe in v organizaciji skupne prodaje delnic Družbe skladno z določili Sporazuma.

▪

Člani Prodajnega konzorcija so za izvedbo posameznih storitev finančnega svetovanja v prodajnem postopku
delnic Družbe, ki so predmet Sporazuma o skupni prodaji (v nadaljevanju: »Prodajni postopek«), imenovali
družbi ALTA Skupina d.d. in ALTA Invest d.d. kot ekskluzivna finančna svetovalca.

▪

Prodajni postopek bo organiziran večstopenjsko. V prvi fazi bo Prodajni konzorcij v sodelovanju z ALTA
Invest d.d. oz. ALTA Skupina d.d. pri izbranih potencialnih vlagateljih preveril zanimanje za nakup delnic
Družbe, tako da jih bo pozval k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup delnic Družbe (v nadaljevanju:
»Nezavezujoče ponudbe«). Prodajni konzorcij bo v komunikaciji s potencialnimi vlagatelji za nakup delnic
Družbe v Prodajnem postopku praviloma uporabljal javno dostopne podatke in informacije o Družbi oz.
delnicah Družbe in na tej podlagi pripravljena gradiva, vključno, a ne omejeno na, javna obvestila
Prodajnega konzorcija, poleg tega pa jih bo, primerno posamezni fazi postopka, seznanil s podatki, ki so
pomembni za sam Prodajni postopek, ni pa predvideno, da bi v Prodajnem postopku prihajalo do
morebitnega razkrivanja notranjih informacij potencialnim vlagateljem. Na podlagi zbranih Nezavezujočih
ponudb se bo Prodajni konzorcij odločil o morebitnem nadaljevanju Prodajnega postopka.

Ljubljana, 06. 11. 2018

ALTA Invest d.d.

