
Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) direktorica družbe AGIS TECHNOLOGIES, podjetje za proizvodnjo in 

storitve, d.d., Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: “ciljna družba”), objavlja naslednje: 

 

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE 

 

ki jo je prevzemnik, družba AKAI, podjetniško svetovanje, d.o.o., Log 100, 4228 Železniki (v nadaljevanju: »prevzemnik« 

objavil dne 13.11.2020 v časniku VEČER. Izvod prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe AGIS 

TECHNOLOGIES, d.d. je poslovodstvo ciljne družbe prejelo 13.11.2020. 

 

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne 

družbe 

Direktorica ciljne družbe na podlagi navedb v prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic ciljne družbe ter vseh 

posredovanih informacij, ocenjuje, da je izvedba prevzemne ponudbe v interesu ciljne družbe. Prevzemnik je večinski lastnik 

ciljne družbe in je trenutno imetnik 81,00% delnic z oznako AGPR, v ciljni družbi. Posledica prevzema bo z izvedbo 

prevzemnega postopka izvedel nadaljnjo konsolidacijo lastniške strukture ciljne družbe, zaradi česar bo upravljanje ciljne 

družbe še bolj učinkovito. Prevzem bo ciljni družbi omogočil nadaljevanje poslovanja v skladu z zastavljeno strategijo družbe 

ter zagotovil dodatne potenciale za razvoj ciljne družbe. Iz prospekta je razvidno, da prevzemnik ne načrtuje 

prestrukturiranja, združevanja poslovnih funkcij ali spremembe lokacije oziroma sedeža poslovanja ciljne družbe in da 

prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe in da niso načrtovane 

spremembe pogojev zaposlovanja po končanem prevzemu. Glede na navedeno direktorica ciljne družbe prav tako ne 

pričakuje bistvenih sprememb na teh področjih. 

 

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne 

ponudbe 

Direktorica ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ne obstaja dogovor glede 

prevzemne ponudbe, direktorica ciljne družbe pa poleg navede funkcije opravlja tudi funkcijo direktorice družbe 

prevzemnika. 

 

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu 

uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik 

Direktorica ciljne družbe izjavlja da med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ne obstaja dogovor o načinu 

uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, kot navedeno v predhodni točki pa 

direktorica ciljne družbe pa poleg navede funkcije opravlja tudi funkcijo direktorice družbe prevzemnika. Prevzemnik je v 

času objave prevzemne ponudbe imetnik 81,00% delnic z oznako AGPR ciljne družbe. 

 

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša 

prevzemna ponudba, le-to sprejeti 

Direktorica ciljne družbe izjavlja, da je izmed članov poslovodstva ciljne družbe imetnik delnic ciljne družbe zgolj član 

nadzornega sveta g. Nenad Šešo, ki je imetnik 81 delnic AGPR, ki se je v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe 

prevzemnika izrekel, da bo sprejel prevzemno ponudbo za 81 delnic AGPR. 

 

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti 

delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba 

Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe za leto 2019 je bilo sprejeto na 27. skupščini ciljne družbe dne 31.08.2020 in 

je javno dostopno na spletni strani Agencije za javnopravne evidence Republike Slovenije (www.ajpes.si). Zadnja 

knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2019 znašala 1,82 EUR (Vir: AGIS TECHNOLOGIES, Letno 

poročilo 2019, www.ajpes.si). Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je predsednik uprave ciljne družbe 

hkrati z njegovo objavo posredoval tudi predstavnikom delavcev ciljne družbe. 
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