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Trgovanje na Ljubljanski
borzi

V prvih sedmih trgovalnih
dneh v mesecu maju so delni-
ce, merjeno z indeksom SBI-
TOP, znova izgubljale na vred-
nosti. Indeks je izgubil 2,6 od-
stotka vrednosti in je bil vreden
767,2 indeksne točke. Delnice
TLSG so izgubile 4,6 odstotka
(vrednost 71,6 evra za delnico),
delnice KBMR (-4,4 odstotka,
vrednost 8,4 evra) in delnice
GRVG (-2,4 odstotka, vrednost
10,7 evra za delnico).

Objavljeni dve prevzemni
ponudbi

Do 3. junija 2011 do 12. ure
poteka prevzemna ponudba za
delnice družbe Delo Prodaja, d.
d., Ljubljana. V imenu treh po-
nudnikov (DZS, d. d., Ljubljana,
Dnevnik, d. d., Ljubljana in Hi-
pergo, d. o. o., Ljubljana) je po-
nudbo objavila družba ALTA
Invest, investicijske storitve, d.
d., Ljubljana. Cena za eno del-
nico z oznako DPRG je 21,0
evra in se izplača v denarju.
Prevzemna ponudba se nanaša
na 353.715 delnic ciljne druž-
be. Prevzemna ponudba traja
do zgoraj omenjenega dne, ra-
zen če se njena veljavnost ne
podaljša v skladu z ZPre-1 . Pre-

vzemna ponudba ne vsebuje
praga uspešnosti in bo uspeš-
na ne glede na odstotek pri- g
dobljenih delnic. V primeru §■
uspešnosti ponudbe (odločbo ____•

izda ATVP) bo v osmih dneh po z.
prejemu odločbe družba KDD «
izplačala denar na račune pre- 2
jemnikov ponudbe. S

Naslednja objava prevzem- ž
ne ponudbe je vezana na del- ~°.
niče družbe Marina Portorož, d. g.
d., Portorož. Družba Terme Ča- J
tež, d. d., Čatež ob Savi preko jš
pooblaščenca družbe ALTA In- <

vest, d. d., Ljubljana objavlja
prevzemno ponudbo za delni-
ce družbe Marina, d. d., Porto-
rož. Ponudba traja do 6. junija
2011 in se nanaša na 82.857
delnic ciljne družbe. Cena za
eno delnico je 65,0 evra. Prag
uspešnosti ni določen. Datum
izplačila je enak, v osmih dneh
po prejemu odločbe ATVP o
uspešnosti prevzemne ponud-
be. Več informacij je na voljo
preko objavljenega prospekta.

Za dodatne informacije se
obrnite na investicijsko
bančništvo Abanke:
Tel.:01/47 18 183,
e-naslov: SIB@abanka.si
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