ODLOČBA
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana, je v senatu pod
predsedstvom Anke Čadež in članov sveta Primoža Damjanoviča, mag. Katje Jurančič Bratina,
mag. Gorazda Čibeja in dr. Dragana Kesiča, kot članov senata, na podlagi 1. točke drugega
odstavka 465. člena in tretjega odstavka 522. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov1,
1. točke tretjega odstavka 64. člena Zakona o prevzemih2 ter 113., 114. in 118. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku3 v zvezi z drugim odstavkom 463. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov, v zadevi odločanja o zahtevku Anice Rovanšek, Pot v gozd 11,
Ivančna Gorica, z dne 7. 4. 2021, dopolnjen z vlogami z dne 16. 4. 2021, 22. 4. 2021
(dne 5. 5. 2021 Agencija prejela potrdilo o plačilu takse), 24. 5. 2021, 28. 6. 2021, 6. 7. 2021,
6. 9. 2021 in 27. 9. 2021, za izdajo odločbe po tretjem odstavku 64. člena Zakona o
prevzemih, s katero naj se ugotovi, da Vladimir Albin Kuret, Železna cesta 10 c, Ljubljana, ki
ga zastopa Odvetniška družba Zdolšek iz Ljubljane, Janez Žagar, Klemenčičeva ulica 1,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Peternelj in partnerji iz Trzina, Center za gradbene
študije d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, Ljubljana-Polje, ki jo zastopa Odvetniška družba Kocmut
iz Ljubljane in Lidija Jurkovič, Streliška ulica 5, Ljubljana, delujejo usklajeno po določbi prvega
odstavka 8. člena ter v zvezi s 6. členom Zakona o prevzemih dosegajo prevzemni prag v ciljni
družbi IMP d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. –
d.o.o. iz Ljubljane, da je zato nastopila sankcija mirovanja glasovalnih pravic ter navedenim
osebam prepove uresničevanje glasovalnih pravic, ciljni družbi IMP d.d. pa prepove uresničitev
glasovalnih pravic tem osebam do nastopa pravnih dejstev, na podlagi katerih sankcija
preneha, na seji dne 7. 10. 2021
o d l o č i l a:
I.

Zahtevek Anice Rovanšek, Pot v gozd 11, Ivančna gorica, z dne 7. 4. 2021,
16. 4. 2021, 24. 5. 2021, 28. 6. 2021, 6. 7. 2021, 6. 9. 2021 in 27. 9. 2021, da
Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo po tretjem odstavku 64. člena
Zakona o prevzemih2, s katero:
»1. Ugotovi, da prevzemniki Vladimir Albin Kuret, Janez Žagar, Lidija Jurkovič in
Center za gradbene študije d.o.o., Ljubljana, delujejo usklajeno po določbi prvega
odstavka 8. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in skupaj dosegajo in presegajo
prevzemni prag v ciljni družbi IMP d.d.
2. Ugotovi, da delničar CGŠ d.o.o. na podlagi 4. točke prvega odstavka 6. člena
Zakona o prevzemih in drugega odstavka 6. člena Zakona o prevzemih, presega
prevzemni prag iz drugega odstavka 7. člena Zakona o prevzemih.
3. Ugotovi nastop sankcije mirovanja glasovalnih pravic po členu 63(1) ZPre-1 ter
navedenim osebam prepove uresničevanje glasovalnih pravic, dokler ne dajo skupaj
ali eden od njih prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe IMP oziroma dokler ne
odtujijo toliko delnic, da prevzemnega praga ne bodo več dosegali.

Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21; v nadaljevanju ZTFI-1.
Uradni list RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11-ORZPre75, 105/11-odl. US, 10/12, 38/12, 56/13,
63/13-ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju ZPre-1.
3 Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE; v nadaljevanju ZUP.
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4. Ciljni družbi IMP prepove uresničitev glasovalnih pravic navedenim osebam, dokler
ne dajo prevzemne ponudbe ali odtujijo toliko delnic, da prevzemnega praga ne bodo
več dosegali.«,
s e z a v r n e.
II.

Anica Rovanšek, Pot v gozd 11, Ivančna gorica, trpi vse stroške, ki so ji nastali v
postopku odločanja o zahtevku iz I. točke izreka te odločbe.

III.

Anica Rovanšek, Pot v gozd 11, Ivančna Gorica, je dolžna v roku 15 dni od
pravnomočnosti te odločbe ostalim strankam povrniti stroške pravnega
zastopanja, ki so jim nastali v tem postopku, vsem z zakonskimi zamudnimi
obrestmi v primeru zamude, in sicer:
-

Vladimirju Albinu Kuretu, Železna cesta cesta 10 c, Ljubljana, v znesku
821,30 EUR, (z besedo: osemsto enaindvajset eurov 30/100) na transakcijski
račun pooblaščenega odvetnika Stojana Zdolška, Miklošičeva cesta 5,
Ljubljana, št. SI56 0400 1004 8210 056, odprt pri NOVA KBM d.d.;

-

Janezu Žagarju, Klemenčičeva ulica 1, Ljubljana, v znesku 300,80 EUR,
(z besedo: tristo eurov 80/100), na fiduciarni račun Odvetniške družbe
Peternelj in partnerji, o.p. d.o.o. št. SI56 3300 0000 4496 038, odprt pri Addiko
Bank d.d.;

-

družbi Center za gradbene študije d.o.o., Novo Polje, cesta I 7, Ljubljana-Polje,
v znesku 895,97 EUR, (z besedo: osemsto petindevetdeset eurov 97/100), na
transakcijski račun Odvetniške družbe Kocmut o.p., d.o.o., št. SI56 2900 0005
0996 928, odprt pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. ter

-

ciljni družbi IMP, d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, v znesku 597,30 EUR, (z
besedo: petsto sedemindevetdeset eurov 30/100), na transakcijski račun
Odvetniške družbe Podjed, Kahne in partnerji o.p.- d.o.o., Ljubljana, št. SI56
6100 0002 3172 968, odprt pri banki DH d.d.
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