Vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic družbe Jelšingrad Livar livnica čelika
a.d. Banja Luka, Braće Podgornika br. 8 Banja Luka
LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, matična št. 5504813000
in
EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, matična št. 5033098000
objavljata naslednje

VABILO K DAJANJU PONUDB ZA NAKUP DELNIC
I. PREDMET VABILA K DAJANJU PONUDB
Družbi LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, in EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo
66, 4000 Kranj, objavljata vabilo k dajanju ponudb za nakup 23.990.415 delnic (od tega LIVAR d.d.
prodaja 15.174.952 delnic in EXOTERM HOLDING, d.d. prodaja 8.815.463 delnic) izdajatelja družbe
Jelšingrad Livar livnica čelika a.d. Banja Luka, Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, matična št. 1100572,
kar skupaj predstavlja 67,98% osnovnega kapitala družbe.
Oba prodajalca v tem vabilu nastopata samostojno in neodvisno. Noben prodajalec ni podal zaveze
prodaje v skupnem postopku.
II. VRSTA PRAVNEGA POSLA
Prodajna pogodba se sklene z obema prodajalcema ločeno, v pisni obliki.
III. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE
Denarna in papirna poravnava se izvedeta sočasno, rok plačila ne sme biti daljši od 30 dni. Plačilo
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Po dogovoru je del kupnine
lahko odložen ali predmet posebnih pogojev.
Vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom imetništva na delnicah.
IV. OBLIKA IN POGOJI, POD KATERIMI MORA PONUDNIK PREDLOŽITI PONUDBO
Ponudba je lahko pogojena s prodajo celotnega paketa delnic, kot izhajajo iz. I. točke tega vabila.
Ponudba ne sme vsebovati drugih pogojev za realizacijo posla.
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA«,
priporočeno po pošti na naslov: »LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica«.
Po dogovoru obeh prodajalcev LIVAR, d.d. v tem vabilu nastopa kot pooblaščenec za sprejem ponudb
in podajanje dodatnih informacij.
V. ROK ZA ZBIRANJE PONUDBE
Rok za oddajo ponudbe je 21 dni od objave tega vabila. Upoštevale se bodo popolne ponudbe, ki bodo
evidentirane na sedežu družbe LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, do vključno
17.06.2019 do 12.00 ure.
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VI. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ
Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije v zvezi s ponudbo na elektronski pošti:
info@livar.si.
Prodajalca ne zagotavljata izvedbe skrbnega pregleda poslovanja izdajatelja in ne zagotavljata
kakršnihkoli drugih informacij o poslovanju izdajatelja.
VII. RAZNO
Obveznost prodajalcev, da skleneta pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je
izključena. Prodajalca si pridržujeta pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Po prejemu pravočasnih in popolnih ponudb si prodajalca pridržujeta pravico, da z izbranimi ponudniki
izvedeta dodatna pogajanja.

LIVAR, d.d.
EXOTERM HOLDING, d.d.
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