
 

 

 

 
 

 

 

 

NUJNA INFORMACIJA 

 
 

     Ljubljana, 6. oktober 2017 

Spoštovani delničar družbe VIPA HOLDING, d.d.!  
 

VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev smo ustanovili leta 2005, z željo po učinkoviti zaščiti pravic 

in premoženja malih delničarjev; zlasti, ker so v delniških družbah večinski delničarji pogosto sprejemali 

odločitve v škodo malih delničarjev. Poslanstvo VZMD je vplivati na področno zakonodajo, spremljati 

dogajanja na delniškem trgu ter na področju upravljanja delniških družb. V VZMD posebej pozorno 

spremljamo tudi skupščine delniških družb. Tako smo se doslej - skladno z interesi malih delničarjev - 

dejavno vključili v stotere primere odločanj in postopkov na posameznih skupščinah, potencialnih 

oškodovanj, prevzemnih aktivnosti, iztisnitev/razlastitev, dokapitalizacij ipd. 

Želimo vas obvestiti, da imate po naših podatkih (sicer javno dostopnih) svoje vrednostne papirje še vedno 

na ukinjenih registrskih računih pri KDD, saj najverjetneje zaradi visokih borzno-posredniških stroškov 

svojih delnic vse do danes še niste prenesli na trgovalni račun ali jih prodali. Zaradi procesa ukinjanja 

registrskih računov boste vsi delničarji, ki svojih delnic ne boste prenesli z registrskih računov, v kratkem 

ostali brez svoje naložbe. Rešitev pa ni le odprtje računa pri borzno-posredniški družbi, ampak mnogo 

ugodnejši prenos vaših delnic na fiduciarni račun odvetniške družbe, v okviru zastopniške sheme »Delniška 

OPORA« pri VZMD – res škoda bi namreč bilo, da za svoje delnice ne bi prejeli denarja, ki vam pripada!  

Dovolite, da vas opozorimo na sledeča pomembna dejstva: tečaj delnice družbe VIPA HOLDING, d.d. – v 

likvidaciji (VHDR), se je na Ljubljanski borzi v letu 2017 gibal med 0,01 € in 0,077 €, potem ko je bila avgusta 

2016 uspešno zaključena Prevzemna ponudba družbe MLINO, d.o.o., za 0,06 € na delnico, ki jo je odobrila 

tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Po prepričanju naših strokovnih sodelavcev so vse 

navedene vrednosti absolutno prenizke, na kar smo iz VZMD ves čas javno opozarjali ter med drugim 

sprožili sodni postopek tudi zoper ATVP. Tako VIPA HOLDING tudi v svoji zadnji bilanci (na dan 30. 6. 2017) 

izkazuje obveznosti do delničarjev v višini 2.496.270,00 €, oz. kar 0,34 € na delnico, kolikor vam - po našem 

trdnem prepričanju - najmanj tudi pripada!  

Še več, družba VIPA HOLDING svojo ključno naložbo - 48,01 % delež v družbi MLINOTEST, d.d. - v bilancah 

vrednoti zgolj na 4.469.456,00 €, oz. 2,70 € za delnico Mlinotesta. Slednja kotira na Ljubljanski borzi, njen 

tečaj pa se je v zadnjem letu dni gibal med 3,43 € in 4,30 €! Tako v zadnjem letnem poročilu (31. 12. 2016) 

družba pošteno vrednost naložbe v Mlinotest ocenjuje na 6,45 mio €, oz. 3,90 € na delnico Mlinotesta. To bi 

pomenilo dodatnih 1.986.424,60 € oz. dodatnih 0,27 € na posamezno delnico VIPA HOLDING. Obveznost 

do delničarjev se tako torej poveča na skupno 0,61 € za delnico!  

 

 



Po utemeljeni oceni VZMD, bi torej - v primeru uspešnih pogajanj oz. postopkov za izstop iz družbe (s 

svežnjem delnic malih delničarjev) - delničarji lahko prejeli praktično 10-krat več, kot v zadnji prevzemni 

ponudbi. Zato vse delničarje, ki imate svoje delnice še vedno na registrskem računu pri KDD (med njimi ste 

tudi vi) vabimo, da svoje delnice prenesete na fiduciarni račun odvetnika, odprt v sklopu »Delniške 

OPORE« pri VZMD, ki zagotavlja tudi omenjena pogajanja za čim višjo prodajno ceno delnic in kamor je 

svoje delnice ob ukinjanju registrskih računov preneslo že mnogo delničarjev, med njimi tudi številni 

delničarji družbe VIPA HOLDING. Strošek pristopa k »Delniški OPORI« znaša 9 €, strošek izplačila (dosežene) 

kupnine pa znaša 7,00 €, torej skupaj fiksnih 16,00 €. Prenos vaših delnic k »Delniški OPORI« pri VZMD je 

zato najracionalnejša rešitev za možnost prodaje vaših delnic, še preden vam jih odvzamejo oz. dokončno 

ukinejo vaš registrski račun.  

 

Seveda se VZMD ob vsem navedenem zavezuje, da nikakor ne bi pristal na prodajo delnic pod 0,34 € na 

delnico, kolikor vam najmanj tudi pripada, po našem trdnem prepričanju! 
 

V prilogi vam pošiljamo vso potrebno dokumentacijo za pristop k »Delniški OPORI« pri VZMD - in sicer 

PRISTOPNO IZJAVO in NALOG ZA PRENOS. Pristopno izjavo pošljite na VZMD (Hrenova 13, 1000 Ljubljana) 

v priloženi pred-plačani kuverti, nalog za prenos pa lahko osebno oddate v vložišču KDD (Tivolska cesta 48, 

1000 Ljubljana) ali pa ga pošljete po pošti – v tem primeru je potrebno obrazec overiti na vam najbližji 

upravni enoti. Vso potrebno dokumentacijo pošljite NAJKASNEJE do PETKA, 20. 10. 2017. 

 

Za vsakršne dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovnik med 9:00 in 17:00, na telefonskih številkah 

01 25 11 420 ali 031 770 771 in e-naslovu delnice@vzmd.si. 
 

Lep pozdrav in vse dobro, 

mag. Kristjan Verbič 
Predsednik VZMD 

 
 

 

 

 

 

Predstavitveni VIDEO »Delniške OPORE« pri VZMD si lahko ogledate na naslovu: 

www.youtube.com/watch?v=RA2YE7wO9Ng,  

VIDEO z novinarske konference ob vzpostavitvi »Delniške OPORE« pa na naslovu: 

www.youtube.com/watch?v=5xO0NrP2qCI,  

medtem ko je še več informacij dostopnih na spletnih naslovih:  

www.vzmd.si/delniska-opora in www.delniskaopora.si.  

 

Sodelovanje v postopkih za dosego čim višje prodajne cene delnic za vas  

ne predstavlja nikakršnega neposrednega stroška, saj bo za delo in prizadevanja 

VZMD poplačan izključno v primeru uspešnih pogajanj, in sicer  

le od dela kupnine, ki bi presegala povprečni tečaj delnice v zadnjih 12 mesecih.  
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