
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

St 2868/2015

POZIV UPNIKOM
za vpis in vplačilo novih delnic

v zadevi: postopek prisilne poravnave

nad dolžnikom:

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 152 , 1000 Ljubljana

1. Obveščamo upnike, da je upniški odbor navadnih upnikov dne 12. 2. 2016 sprejel sklep o spremembi 
osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, ki je objavljen hkrati z objavo tega 
poziva (red. št. 382).

2. Sodišče upnike, ki so imetniki navadnih finančnih terjatev oziroma zavarovanih terjatev, v skladu s 
prvim odstavkom 196. člena ZFPPIPP poziva, da vpišejo in vplačajo delnice v skladu s sklepom 
upniškega odbora navadnih upnikov iz 1. točke tega poziva tako, da oddajo izjavo o vpisu in vplačilu 
delnic z vsebino, določeno na naslednjih straneh tega poziva.

3. Upniki naj izjave oddajo v enem mesecu po objavi tega poziva v dveh izvodih tako, da jih osebno 
vložijo na vložišču tega sodišča ali pošljejo po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem 
levem kotu tega poziva.

4. Če so predmet stvarnega vložka upnika poleg njegovih navadnih terjatev tudi zavarovane terjatve,  
mora za vsako vrsto teh terjatev dati posebno izjavo o vpisu in vplačilu novih delnic.

5. Če je predmet stvarnega vložka upnika terjatev, ki je zavarovana s hipoteko, mora biti njegovi izjavi  
o vpisu in vplačilu novih delnic priloženo notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo za izbris te  
hipoteke, sicer izjava nima pravnega učinka. 

6. Pri presoji vpisa in vplačila delnic se bodo upoštevale izjave upnikov, ki jih bo sodišče prejelo do 
poteka roka iz 2. točke tega poziva, ne glede na to, ali so bile oddane s priporočeno poštno pošiljko 
ali sodišču predložene na drug način (tretji odstavek 75. člena ZFPPIPP).

7. Po drugem odstavku 196. člena ZFPPIPP velja, da je upnik s predložitvijo izjave o vpisu in vplačilu 
delnic sodišču v skladu s tem pozivom:

• to izjavo dal insolventnemu dolžniku in

• oddal glasovnico o glasovanju za prisilno poravnavo.
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Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 2016
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