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Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

 

V sodni register Okrožnega sodišča v Kopru je bil 1.6.2012 vpisan sklep o prenosu delnic 

manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Glavni delničar, v njegovem imenu družba 

Termoplasti-Plama d.o.o. Podgrad, je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v 

register upravičencem plačati nadomestilo v vrednosti 17,00 Eur za vsako delnico družbe 

Plama-pur d.d. Podgrad, v obliki in na način, skladen z 68. členom ZPre.

Ljubljanska borza d.d. Ljubljana je zaradi zaščite interesov vlagateljev začasno ustavila 

trgovanje v Vstopni kotaciji borznega trga z delnicami z oznako POPG družbe Plama

Podgrad. Trgovanje je ustavljeno od 5.6.2012 do izvedbe postopkov v centralnem registru 

nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD), to je do vključno 7.6.2012.
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Okrožnega sodišča v Kopru je bil 1.6.2012 vpisan sklep o prenosu delnic 

manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Glavni delničar, v njegovem imenu družba 

Plama d.o.o. Podgrad, je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v 

r upravičencem plačati nadomestilo v vrednosti 17,00 Eur za vsako delnico družbe 

pur d.d. Podgrad, v obliki in na način, skladen z 68. členom ZPre. 

Ljubljanska borza d.d. Ljubljana je zaradi zaščite interesov vlagateljev začasno ustavila 

Vstopni kotaciji borznega trga z delnicami z oznako POPG družbe Plama

Podgrad. Trgovanje je ustavljeno od 5.6.2012 do izvedbe postopkov v centralnem registru 

nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD), to je do vključno 7.6.2012. 
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