
 

 

 
Ljubljana, 12. julij 2017 

 

Spoštovani bivši delničarji in delničarke družbe MODRA LINIJA 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. 
 

Med drugim smo se podobno odzvali tudi na iztisnitev oz. razlastitev vas, malih delničarjev družbe Modra linija holding 
d.d., potem ko je bil - dne 6. 9. 2016, v okviru 15. redne skupščine delničarjev - sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih 
delničarjev na glavnega delničarja, FP, d.o.o. (90,93 % vseh delnic), pri čemer je bilo, kot primerna denarna odpravnina, 
določenih 6,00 € za delnico. Sporno iztisnitev oz. prenos vseh delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja je na 
omenjeni skupščini predlagal in sam-sebi sprejel ta-isti glavni delničar (imetnik delnic, ki presegajo 90 % osnovnega 
kapitala) družba FP, d.o.o. 
 

Neposredno po vpisu sklepa o izključitvi in prenosu vseh vaših delnic na glavnega delničarja, je VZMD preko Odvetniške 
družbe Fašun, Melihen, Milač, Strojan - na podlagi drugega odstavka 388. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob 
smiselni uporabi določb tretjega odstavka 607. člena ZGD-1, v zakonskem roku kot edini vložil Predlog za sodni preizkus 
denarne odpravnine. Strokovni sodelavci VZMD so v tem času podrobno preučili dodatno pridobljeno dokumentacijo, ki 
nam jo je posredoval glavni delničar, ter v intenzivnem dialogu in korespondenci z njegovimi predstavniki razjasnili razhajanja 
in odprta vprašanja. Tako je po večkratnih sestankih in pogajanjih VZMD prejšnji teden z družbo FP, d.o.o., dogovoril dodatno 
izplačilo v višini 0,50 € na delnico, kar skupaj - za vse iztisnjene delničarje - predstavlja 132.607,50 € dodatka k že prejeti 
odpravnini. Dogovor o izvensodni poravnavi predvideva, da ste do doplačila upravičeni vsi tisti delničarji, ki boste v 
mesecu dni po objavi tega obvestila pristopili k Delničarskemu sporazumu v okviru VZMD.  
  

   

V VZMD ponovno izpostavljamo, da boste do dodatnega izplačila upravičeni le delničarji, ki boste pristopili k Delničarskemu 
sporazumu in tako pooblastili VZMD, da vam prek posebnega fiduciarnega računa pre-nakažemo dodatek k siceršnji denarni 
odpravnini. Pooblastilo oz. podpisani sporazum mora VZMD na svoj naslov prejeti najkasneje do 10. avgusta 2017, 
medtem ko drugi delničarji do dodatnega izplačila žal ne bodo upravičeni, niti ob morebitnem poizkusu naknadnega 
pristopa. 
   

Sicer VZMD podobne sodne postopke v imenu iztisnjenih malih delničarjev vodi v številnih drugih primerih, uspešno in z 
dodatno denarno odpravnino pa smo tovrstne postopke doslej zaključili v primerih družb Aktiva Invest, d.d. (Aktiva 
Holdings, B.V., Nizozemska), Color, d.d. (Helios, d.d.), Dinos, d.d. (Euro Trend, d.o.o.), Gorenjski tisk (MSIN, d.o.o.), Ilirija, d.d. 
(Janez Rozman), Terme 3000, d.d. (Sava, d.d.), SCT, d.d. (Delfi, d.d.), SGP Kograd-Igem Dravograd, d.d. (Igem, d.o.o.), Swaty, 
d.d. (Avtotehna, d.d.), Večer, d.d. (Dober Večer, d.o.o.), ter izplačilih iz naslova pravice manjšinskih delničarjev do izstopa iz 
družbe: AG, d.d. (ETA Kamnik, d.o.o.), Triglav Naložbe, d.d. (Zavarovalnica Triglav, d.d.), Turistično podjetje Portorož, d.d. 
(Terme Čatež, d.d.), Yulon, d.d. (Aquafil, S.P.A., Italija) in Kemofarmacija (Celesio, A.G., Nemčija). 
  

 
 

Lep pozdrav in vse dobro, 
 

 

 
 

  mag. Kristjan Verbič 
   Predsednik VZMD 

Skupaj ste iztisnjeni delničarji upravičeni do  

132.607,50 €  
DODATKA K ŽE PREJETI DENARNI ODPRAVNINI 

Delničarji, ki želite izkoristiti izpogajano možnost dodatnega izplačila ter se priključiti Delničarskemu sporazumu v okviru 
VZMD, svoj interes sporočite na elektronski naslov info@vzmd.si ali telefon 01 25 11 420, vsak delavnik med 9.00 in 
17.00 uro. 
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