
ILANA d.d. 

OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV 

 

V skladu s 147. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 79/06 s 

spremembami; v nadaljevanju ZTFI-1) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih 

deležih (Ur. l. RS, št. 30-1377/2019, v nadaljevanju: sklep) družba ILANA, svetovanje in 

investiranje, d.d., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična št. 2268396000 (v 

nadaljevanju: ILANA d.d. ali družba) objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih 

deležev: 

 

Družba ILANA d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako ILAR (ISIN: SI0031115999), dne 13.6.2022 

prejela obrazec za obveščanje o spremembi pomembnih deležev, ki ga je družbi posredoval 

delničar BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o., Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, matična 

številka 2226669000 (v nadaljevanju: Obvestilo). 

 

Delničar je v Obvestilu navedel, da so pogodbene stranke IPB NALOŽBE, holdinška dejavnost, 

d.o.o., TARMEA7 LIMITED, BLDG7 nepremičninska družba, d.o.o., ISKRA, elektro in 

sistemske rešitve, d.o.o., Finadria GBMH ter BHM Logistics II a.s. podpisale Delničarski 

sporazum, datiran dne 7.6.2022, pri čemer ga je zadnja pogodbena stranka, tj. BHM Logistics 

II a.s. podpisala dne 13.6.2022.  

 

S podpisom delničarskega sporazuma je družbenik BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o., 

pod pogoji opredeljenimi v delničarskem sporazumu, pridobil skupno 31.878 delnic družbe 

ILANA d.d., z oznako ILAR (ISIN: SI0031115999), kar predstavlja 72,5604% vseh glasovalnih 

pravic v družbi ILANA d.d., s čimer je presegel 50% prag vseh glasovalnih pravic v družbi, 

skladno z določbami ZTFI-1. 
 

Delničar BLDG7, nepremičninska družba, d.o.o. je v Obvestilu še navedel, da so se 

pogodbene stranke v Delničarskem sporazumu med drugim sporazumele, da so povsem 

neodvisne pri sprejemanju delničarskih pravic in obveznosti (kar vključuje tudi glasovanje na 

skupščinah Ciljne družbe), do uspešnega zaključka prevzemne ponudbe podane s strani 

delničarja BHM Logistics II a.s., kar pa ne velja za pravice in obveznosti pogodbenic, ki se 

nanašajo na poglavja delničarskega sporazuma glede: prevzemne ponudbe; pravic in 

obveznosti strank, vezanih na prevzemno ponudbo; zaveze; pogodbeno kazen; zaupnost; 

uporabo prava in sodno pristojnost; razno. 

 

 

DIREKTOR DRUŽBE: Klemen Šešok 
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