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UNION HOTELI  d.d. 

Miklošičeva cesta 1 

LJUBLJANA 

 
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba 
UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: 
 
Med trgovalnim dnem 23.9.2016 je prišlo do pomembne okoliščine, ki ni bila poznana širši 
javnosti in bi lahko vplivala na ceno vrednostnega papirja družbe Union hoteli d.d. V tujih 
medijih se je dne 23.9.2016 pojavil članek glede zanimanja tuje hotelske družbe za nakup 
štirih ljubljanskih hotelov, kasneje tekom dneva so članek povzeli tudi slovenski mediji. 
 
Družba Union hoteli d.d. je zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti javnosti nemudoma 
poslala zahtevo Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev za začasno ustavitev trgovanja z 
delnicami z oznako GHUG, s sklepom je Ljubljanska borza d.d. z dnem 26.9.2016 trgovanje 
začasno ustavila. 
 
Povzemamo, da je dne 8.10.2014 družba Union hoteli d.d. objavila na spletnih straneh 
Ljubljanske borze (Seonet), da se je nadzorni svet družbe Union hoteli d.d.  na svoji 86. seji 
dne 3.10.2014 seznanil z odločitvijo delničarja ACH d.d., Ljubljana o prodaji delnic v 
imetništvu ACH d.d., Ljubljana in z zahtevo za dopustitev skrbnega pregleda ter soglašal z 
dovolitvijo skrbnega pregleda. 
 
V nadaljevanju javno razkrivamo informacijo, ki nam jo je dne 23.9.2016 popoldan 
posredoval delničar ACH d.d. glede stanja prodajnega postopka in glede potencialnega 
kupca, ki se omenja v medijih: 
 
»  
V drugi polovici leta 2014 smo skladno s Sporazumom o finančnem prestrukturiranju ACH, 
d.d., sklenjenem z vsemi finančnimi upniki, začeli postopek prodaje določenih strateških 
naložb. Zaveze iz sporazuma so predvidevale prodajo naložb v dejavnosti Informacijske 
tehnologije in telekomunikacij ter Poslovnega hotelirstva. Postopki prodaje so potekali 
oziroma še potekajo skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFU) ter s pravili 
ATVP in Ljubljanske borze.  
 
Odločitev družbe ACH d.d. za začetek postopkov prodaje naložbe v Union Hoteli d.d. je bila 
potrjena na seji nadzornega sveta družbe Union Hoteli d.d., sporočilo je družba objavila na 
spletnih straneh Ljubljanske borze (Seonet) dne 8.10.2014. ACH d.d. tako le nadaljuje 
prodajni postopek, kakršnih koli odločitev o prodaji pa še nismo sprejeli. Za predvidene 
dezinvesticije so bili izbrani prodajni svetovalci, ki vodijo vse prodajne aktivnosti. Prodajni 
postopek je trenutno v fazi zbiranja ponudb, v katerem sodeluje več potencialnih kupcev.  
 
S strani navedenega potencialnega kupca smo prejeli zgolj nezavezujočo ponudbo, na 
podlagi katere smo sklenili pogodbo o ekskluzivnosti, ki potencialnemu kupcu v določenem 
roku omogoča opravljanje skrbnega pregleda. ACH d.d. se je s to pogodbo zavezal, da do 
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poteka opredeljenega roka ne bo vodil pogajanja z drugimi kupci. Navedeni potencialni 
kupec do sedaj še ni pričel s skrbnim pregledom. 
 
Druge podrobnosti v zvezi s prodajnim postopkom so zaupne narave  in jih zaradi varovanja 
konkurenčne prednosti ne razkrivamo. 
 
ACH d.d. 
» 
 
 
Potrjujemo informacijo ACH d.d., da v medijih imenovan potencialni kupec do sedaj še ni 
pričel s skrbnim pregledom v družbi Union hoteli d.d. 
 
 
Menimo,  da je sedaj zagotovljena enakomerna obveščenost javnosti, zato smo Ljubljansko 
borzo vrednostnih papirjev d.d. dne 26.9.2016 zaprosili, da zopet sprostijo trgovanje z 
delnico družbe Union hoteli d.d. z oznako GHUG. 
 
 
Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na 
spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/. 
 
 
 
 
                                                                                            Glavni direktor: 
                                                                                            Tomislav Čeh 
 
 
Ljubljana, 26.9. 2016 
 


