NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, ki jo zastopa
__________________________________________, (v nadaljevanju: »Prodajalec«)
in
(Ime in priimek/firma) __________________, stalno prebivališče/sedež (ulica in hišna številka, poštna
številka, kraj, država) ___________________________________________________, ki jo zastopa (samo
za pravne osebe) ______________________, (funkcija) ______________ (v nadaljevanju »Kupec«)
sklepata to:

KUPOPRODAJNO POGODBO ZA DELNICE ZATG

1. UVODNE UGOTOVITVE
1.1. Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
• da je prodajalec dne 9.5.2019 javno objavil razpis za javno zbiranje ponudb za nakup delnic
ZATG – priloga 1 (v nadaljevanju: razpis), izdajatelja družbe Terme Olimia d.d., Zdraviliška
cesta 24, Podčetrtek (v nadaljevanju: delnice), katerih imetnik je Prodajalec;
• da je bil v postopku razpisa, ki ga je vodil Prodajalec, izbran Kupec, kot izbrani ponudnik, ter
se, v skladu z določili razpisa, zavezal za delnice, ki so bile predmet razpisa, s Prodajalcem
skleniti to Kupoprodajno pogodbo za delnice ZATG (v nadaljevanju: pogodba);
• da so delnice prosto prenosljive in neobremenjene s pravicami tretjih.
2. PREDMET IN KUPNINA
2.1. S to pogodbo se Prodajalec zaveže prodati in prenesti na Kupca (število delnic), bremen prostih
kosovnih delnic z glasovalno pravico, izdajatelja družbe Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24,
Podčetrtek, Slovenija z oznako ZATG, Kupec pa se zaveže te delnice kupiti in prevzeti od
Prodajalca po ceni _________ EUR za eno delnico ter Prodajalcu za vse delnice skupaj plačati
kupnino v enkratnem znesku v višini ___________ EUR (v nadaljevanju: »Kupnina«).
3. NAČIN IZPOLNITVE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA
3.1 Kupec se zaveže najkasneje v roku 15 dni šteto od dneva sklenitve te pogodbe (v nadaljevanju:
rok za plačilo Kupnine), na račun Prodajalca: ___________________, za delnice, ki so predmet
te pogodbe, nakazati pripadajoči znesek Kupnine iz 2.1 točke te pogodbe.
3.2 Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je rok za plačilo Kupnine bistvena sestavina te
pogodbe. V kolikor Kupnina za delnice ni plačana v roku za plačilo Kupnine se stranki dogovorita
da se šteje ta pogodba za razvezano.
3.3 Prodajalec se zaveže prenesti delnice na trgovalni račun Kupca št. _________________, odprt pri
članu ________________ naslednji delovni dan po prejemu celotne Kupnine za vse delnice na
račun Prodajalca.
3.4 Kupec nosi vse stroške in izdatke v zvezi s preknjižbo delnic, ki so predmet te pogodbe, vključno
(a ne izključno le) morebitne stroške, davčna bremena in dajatve, ki bi nastala Kupcu zaradi ali v
zvezi s to pogodbo.
3.5 Kupec se zaveže storiti vse potrebno za to, da omogoči Prodajalcu izvedbo preknjižbe delnic na
ime Kupca po tej pogodbi.

4. JAMSTVA IN ZAGOTOVILA
4.1. Kupec – pravna oseba, s podpisom te pogodbe potrjuje in nepreklicno jamči Prodajalcu:
•
da je družba redno vpisana v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi;
•
da je Kupec pridobil vse morebitna potrebna dovoljenja oziroma soglasja (zlasti a ne izključno
le) soglasje oziroma dovoljenje organov družbe, državnih organov ali tretjih oseb, ter izvedel
vse druge postopke, ki so v skladu z notranjimi akti družbe oziroma veljavno zakonodajo
nujno potrebni za podpis te pogodbe in za izvedbo posla po teh pogodbi;
•
da podpis in izvrševanje te pogodbe ne nasprotuje ustanovnim aktom družbe, sodnim
odločbam ali morebitnim pogodbam, ki Kupca zavezujejo ali se nanj nanašajo.
4.2. V primeru kršitve oziroma neizpolnitve določil pogodbe v zvezi z jamstvi in zagotovili je Kupec
odgovoren Prodajalcu za morebitno nastalo škodo stroške ali druge obveznosti, ki jih je Prodajalec
utrpel zaradi li v zvezi z kršitvijo oziroma neizpolnitvijo prej navedenih določil pogodbe s strani
Kupca.
5. OBVEŠČANJE IN POROČANJE
5.1. Vsa pisanja, obvestila in poročila v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki pošiljali na naslova:
Za Kupca:
_________________________________

Za Prodajalca
Nova Kreditna banka Maribor d.d.
_____________________

Matična številka:___________________
ID za DDV: ________________________
Tel. št.: __________________________
Telefax št. ________________________
Kontaktna oseba: __________________

Matična št.: 5860580000
ID za DDV: SI 94314527
Tel. št.: ______________
Telefax št.: ___________
Kontaktna oseba: ______

5.2. Vsaka pogodbena stranka je o spremembi zgoraj navedenih podatkov v tem členu dolžna obvestiti
drugo pogodbeno stranko. Šteje se, da so vsa pisanja obvestila, poročila in druga pisanja iz te ali
v zvezi s to pogodbo prejeta z dnem oddaje telefaksa oziroma v primeru priporočenih pošiljk s
potekom tretjega delovnega dne od datuma oddaje oziroma na dan, ki je izkazan na listinah o
prevzemu priporočene pošiljke, če so poslana na zgoraj navedeni naslov.
5.3. Pogodbeni stranki se morata na vseh pisanjih v zvezi s to pogodbo sklicevati na ime te pogodbe.

6. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodbene stranke so sporazumne, da je ta pogodba nična v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku pogodbene stranke obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
-

pridobitev posla po tej pogodbi ali
za sklenitev posla po tej pogodbi pod ugodnejšimi pogoji ali

-

7.

za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je drugi pogodbeni stranki povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi drugi pogodbeni stranki, njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.

KONČNE DOLOČBE
7.1 Eventualna neveljavna ali neizvršljiva določba te pogodbe ne vpliva na veljavnost drugih določb
pogodbe in na veljavnost te pogodbe kot celote. V primeru neveljavne ali neizvršljive določbe bo
takšno določbo ob neobstoju drugačnega sporazuma strank, nadomestila zakonska določba, ki
ustreza volji pogodbenih strank in namenu te pogodbe v času njene sklenitve. Smiselno enako velja
za tiste določbe, ki jih pogodbeni stranki v pogodbi nista uredili v celoti.
7.2 Kupec – pravna oseba, jamči in zagotavlja Prodajalcu, da ima oseba, ki podpiše to pogodbo v imenu
Kupca, ustrezno pooblastilo za sklenitev te pogodbe v imenu in za račun Kupca ter za zastopanje
in predstavljanje Kupca v poslu, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju skupaj: »pooblastilo«).

7.3

7.4
7.5
7.6

Kupec – pravna oseba, je Prodajalcu odgovoren za škodo, ki bi jo le-ta utrpel zaradi morebitnih
pravnih napak ali neobstoja ali neveljavnosti pooblastila, danega osebi iz prejšnjega odstavka tega
člena.
Morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali so v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki
reševali sporazumno. V primeru, da do sporazumne rešitve ne bi prišlo, dogovorita stranka
izključno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Mariboru.
Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.
Pogodba je veljavno sklenjena in učinkuje z dnem podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po enega.

Prodajalec:

Kupec:

V Mariboru, dne _________

V _____________, dne __________

Priloga 1 – Razpis za javno zbiranje ponudb za nakup delnic ZATG

