Poslovanje z gospodarskimi družbami
Oddelek dokumentarnega poslovanja in
podpore prodaji
Odsek dokumentarnih poslov

Garant: Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Kraj in datum: Nova Gorica, 22.11.2021
Naročnik garancije: KD d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Garancijski upravičenec: KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
za račun manjšinskih delničarjev družbe KD Group d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka
1585126000.
GARANCIJA št.: 58030828

Na zahtevo naročnika garancije izdaja garant na podlagi sklepa banke z dne 19.10.2021
GARANCIJO ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI GLAVNEGA DELNIČARJA
Banka Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Banka) izjavlja,
da je seznanjena:
• da je KD, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka: 1572016000 imetnik delnic družbe KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: »Družba«), ki predstavljajo 97,339% % osnovnega kapitala Družbe (v nadaljevanju: »Glavni
delničar«),
• da namerava Glavni delničar skupščini Družbe predlagati sprejem sklepa o prenosu delnic delničarjev
Družbe na Glavnega delničarja (v nadaljevanju: »Sklep«), in sicer tistih, ki so kot delničarji Družbe vpisani
v delniški knjigi, ki jo vodi KDD na dan vpisa Sklepa v sodni register, z izjemo Glavnega delničarja, (v
nadaljevanju: »Manjšinski delničarji«) in sicer za denarno odpravnino za posamezno delnico v višini 44,90
EUR za delnico, ki je bila potrjena kot primerna s strani revizorja – Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta
165, 1000 Ljubljana DNE 17.11.2021 (v nadaljevanju: »Primerna denarna odpravnina«),,
• da mora Glavni delničar za račun Manjšinskih delničarjev za vsako pridobljeno delnico plačati KDD
Primerno denarno odpravnino povečano za obresti obračunanimi v višini 5 % letno za obdobje od objave
vpisa Sklepa v sodni register do plačila (v nadaljevanju: »Obveznost«),
• da mora v zavarovanje Obveznosti iz prejšnje alinee Glavni delničar pred sklicem skupščine Družbe,
upravi Družbe predložiti izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
Glavnega delničarja, v višini zmnožka Primerne denarne odpravnine in števila vseh delnic v lasti
Manjšinskih delničarjev, povečano za pripadajoče obresti opredeljene v prejšnji alineji,
• da ima vsak Manjšinski delničar možnost vpogleda v besedilo te garancije na sedežu Družbe.
Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na prvi pisni poziv vsakega posameznega
Manjšinskega delničarja, ki mu bo priložena:
1.

2.

notarsko overjena kopija osebnega dokumenta in pisna izjava Manjšinskega delničarja iz katere izhaja:
a) da Glavni delničar v petnajstih dneh po objavi vpisa Sklepa v sodni register ni izpolnil Obveznosti,
b) številka transakcijskega/poslovnega računa Manjšinskega delničarja (v nadaljevanju: »Račun«), na
katerega bo preko KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Banka nakazala unovčeni pripadajoči del zneska bančne garancije,
potrdilo KDD, iz katerega je razvidna trditev Manjšinskega delničarja, da je bil na dan vpisa Sklepa
skupščine Družbe v sodni register garancijski upravičenec ter da so bile njegove delnice bremen proste in
prenesene na Glavnega delničarja,

nakazala na Račun vsak zahtevani znesek, vendar skupaj največ znesek v višini
EUR 2.576.990,60 (z besedo: evrov dvamilijonapetstošestinsedemdesettisočdevetstodevetdeset in 60/100)
kar predstavlja zmnožek števila delnic, ki jih imajo Manjšinski delničarji na dan vpisa Sklepa v sodni register in
Primerne denarne odpravnine,

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR; identifikacijska številka za DDV:
SI94314527; www.nkbm.si, info@nkbm.si

povečan za obresti obračunanimi v višini 5% letno za obdobje od objave vpisa Sklepa v sodni register do
plačila.
Ta garancija ni prenosljiva.
Garancija je veljavna do 12.10.2022 oziroma do izpolnitve obveznosti Glavnega delničarja, če je ta pred
navedenim datumom in ugasne, če do tega datuma garant ne prejme pisnega zahtevka za plačilo, skupaj z
zahtevanimi dokumenti, ne glede na to ali je garantu original garancije vrnjen ali ne. Pred navedenim dnem pa
ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Banka prejme izvirnik te garancije, skupaj z notarsko
overjeno izjavo vseh Manjšinskih delničarjev oziroma Upravičencev, da se odpovedujejo svojim zahtevkom po
tej garanciji.
Maksimalni znesek garancije se znižuje za vsak delno izplačani znesek, zahtevan za izpolnitev zgoraj
navedenih obveznosti Glavnega delničarja.
V primeru, da garant prejme od upravičencev garancije zahtevo(e) za vnovčenje in enkratni ali morebitni delno
izplačani zneski garanta dosežejo maksimalni znesek EUR 2.576.990,60, je obveznost garanta po tej garanciji
v celoti izpolnjena.
Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Banki v originalu, skupaj z vsemi
prilogami, kot so navedene v drugem odstavku te garancije, na naslov Banke, s priporočeno poštno pošiljko ali
po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.
Za presojo pravic in obveznosti Banke in Manjšinskih delničarjev oziroma Upravičencev po tej garanciji se
uporabljajo predpisi, veljavni v kraju sedeža Banke. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno
stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža Banke.
Garant:
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
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