Sladki Vrh, 10. 6. 2016

Zadeva: Objava informacij o razveljavitvi začasne odredbe in zavrženju izpodbojne tožbe.

Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, z matično številko: 5034639000, zastopana po predsedniku
uprave, mag. Tadeju Gosaku (v nadaljevanju: Paloma d.d.) objavljamo informaciji o razveljavljeni
začasni odredbi in zavrnjeni izpodbojni tožbi.
Paloma d.d. je dne 9. 6. 2016 prejela sklep Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 6. 6. 2016, opr. št. I Pg
87/2016, s katerim je sodišče ugovoru tožene stranke zoper sklep o izdaji začasne odredbe ugodilo,
sklep razveljavilo ter zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe. Razveljavljeni sklep je imel naslednjo
vsebino:
I. Toženi stranki Paloma, higienski papirji, d.d., Sladki Vrh 1, Sladki Vrh, se prepoveduje oprava
vseh dejanj na podlagi sklepa, sprejetega na 25. skupščini tožene stranke, opravljeni dne
5.1.2016, kot je naveden v notarskem zapisniku poteka in sklepov skupščine družbe Paloma,
higienski papirji, d.d., opr. št. SV 17/16 z dne 5.1.2016, pod točko 2 dnevnega reda, predvsem pa
se toženi stranki prepoveduje vložitev predloga za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala z
vložki v sodni register ter prepoveduje vložitev katerihkoli drugih predlogov, izjav ali vlog, katerih
namen bi bila izvršitev sklepa, sprejetega na 25. skupščini tožene stranke pod točko 2 dnevnega
reda.
II. Glede predloga tožeče stranke za izdajo začasne odredbe, in sicer v delu, ki se glasi: »Toženi
stranki se prepoveduje vložitev predloga za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki
v sodni register«, se predlog zavrne.
III. V primeru kršitev prepovedi iz točke I. te začasne odredbe je dolžna tožena stranka v korist
proračuna Republike Slovenije plačati denarno kazen v višini 500.000,00 EUR, v primeru zamude
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
IV. Ta začasna odredba začne veljati takoj in velja še 30 dni po pravnomočno zaključenem
pravdnem postopku zaradi razveljavitve sklepa skupščine družbe Paloma d.d. z dne 5.1.2016 pod
točko 2 dnevnega reda.
V. Vloženo pravno sredstvo zoper to odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Dne 6. 6. 2016 je Paloma d.d. prejela tudi sklep Okrožnega sodišča v Mariboru z dne 6. 6. 2016, opr. št.
I Pg 87/2016, s katerim je sodišče iz razloga litispendence zavrglo izpodbojno tožbo delničarja Arca
Capital Bohemia, a.s. zoper skupščinski sklep, z dne 5.1.2016, naveden v notarskem zapisniku Notarke
Nevenke Tory, s št. SV 17/16, ki je bil objavljen na portalu AJPES dne 7.1.2016, z naslednjo vsebino:

2.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.093.751,00 EUR in je razdeljen na 3.395.834 navadnih, prosto
prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, se poveča za 6.818.182,50 EUR, na skupaj 11.911.933,50
EUR.
2.2 Povečanje osnovnega kapitala v znesku 6.818.182,50 EUR se izvede z izdajo 4.545.455 novih
nematerializiranih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom
1,50 EUR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Emisijski znesek in prodajna cena ene nove
navadne imenske kosovne delnice je 3,30 EUR.
2.3 Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do nakupa / vpisa novih delnic se izključi.
2.4 V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od dne skupščine do predvidoma 5.7.2016, vendar
najkasneje 5.11.2016, lahko nove delnice vpiše in vplača PPRS Holdings Limited, in sicer z vplačilom
denarnega vložka v višini 15.000.001,50 EUR. Vpisnik je dolžan ob nakupu delnic vplačati celoten
emisijski znesek vsake vplačane oziroma vpisane delnice.
2.5 Vpis novih delnic je veljaven, če so delnice vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v roku za vpis
in vplačilo delnic, z denarnim vložkom vplačanih in vpisanih vseh 4.545.455 novih delnic. V
nasprotnem primeru se štejejo za neveljavno vpisane vse nove delnice in se razveljavijo vsi vpisi
delnic.
2.6 Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.
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