NOVICE ZA DELNIČARJE
SEPTEMBER 2018

Uvodne besede

Spoštovani delničarke in
delničarji,
z vami bi želel podeliti
nekaj razmišljanj, povezanih
z razvojem Cerkljanskega in
predvsem podjetij, v katera
je Postojnska jama d. d.
vstopila kot solastnica in
strateška partnerica.
Resnost naših namenov
potrjujemo tudi z nedavnim
nakupom 17-odstotnega deleža
v podjetju Certa Holding d. d. Delnice smo kupili od dveh največjih
posamičnih delničarjev, po takšni ceni kot pri prejšnjih nakupih
(3,2 evra za delnico), in tako postali lastnik 68-odstotnega deleža.
Postojnska jama d. d. je v teh dneh objavila ponudbo za nakup
vseh delnic v obeh podjetjih: v Certi d. d. in v Certi Holding d. d.
Obe ponudbi sta veljavni do 1. 10. 2018.
Prepričan sem, da je enotna in konsolidirana lastniška struktura
podjetij dobra osnova za prihodnost in razvoj podjetij, posledično
tudi Cerkljanskega. Po vsem, kar se je dogajalo v preteklem obdobju, ste tudi sami lahko ocenili in presodili, da so naši nameni
resni in dolgoročni, tako da vas vabim, da si podrobnosti ponudbe
za odkup delnic ogledate v nadaljevanju in se odločite za prodajo.
Odkupna cena za delnice Certe Holdinga d. d. ostaja enaka kot
doslej, torej 3,2 evra za delnico, za delnico Certe d. d. pa
ponujamo 7,00 evra.
Kot je običajno, na začetku jeseni, v vseh podjetjih intenzivno
pripravljamo načrte za prihodnje leto.
Tako bodo načrti za razvoj turizma v Cerkljanski regiji že to
jesen pričeli dobivati konkretnejšo obliko. Ker je v Cerknem
izjemno pomembna zimska sezona, je nujno, da se čimprej
prične prenova hotela Cerkno. Dotrajan in iztrošen objekt
potrebuje temeljito osvežitev predvsem zato, da bo tudi v poletni
sezoni privabljal več gostov. V tem trenutku je projekt prenove v
fazi izdelave vse potrebne dokumentacije zanj.
Prenova hotelskih kapacitet in posledično več obiskovalcev
pomeni tudi dodatne priložnosti za razvoj komplementarne
turistične ponudbe za naše goste, to pa seveda nove poslovne
priložnosti za podjetnike iz Cerkljanskega.
Veselim se novih skupnih poslovnih zmag in sodelovanja z vami!

Tokratne uvodne
besede smo namenili
Marjanu Batagelju,
predsedniku upravnega
odbora Postojnske jame
d. d., ki po dobrem letu
dni zaokroža prevzem
družbe Certa Holding.
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Ponudba za odkup
delnic Certe d. d.
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70. obletnica
podjetja ETA
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Nova linija izdelkov
GreenCath v Tiku
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Kadrovske
spremembe
• Vodenje Certa Holding
prevzel Miran Gombač
• Novo vodstvo Tik
Kobarid in Certa d.d.
• Nova sestava nadzornih svetov
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Novice iz Certe
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CERTA podpira
lokalno okolje
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PONUDBA ZA
ODKUP DELNIC CERTA
HOLDING d. d.
OD 1. 9. 2018
DO 1. 10. 2018

PO CENI
3,20 EUR
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70. OBLETNICA
PODJETJA ETA
Podjetje Eta iz Cerknega je 9. julija
proslavilo 70. obletnico svoje ustanovitve,
ki so jo združili s 50. obletnico poslovnega
sodelovanja podjetja z nemško družbo E.G.O.,
ki je danes njen večinski delničar.

PPOSTOJNSKA JAMA, turizem, gostinstvo in
trgovina, d.d. in Nova Ljubljanska banka d.d. sta
dne 23. 8. 2018 objavili prevzemno ponudbo
za odkup delnic podjetja CERTA HOLDING d.d.
družba pooblaščenka, Družba za upravljanje
holding družb.
Odkupna cena za posamezno delnico znaša
3,20 evra, ponudba za odkup pa velja od 1. 9.
do 1. 10. 2018.
Vse zainteresirane vabimo, da si podrobnosti
prevzemne ponudbe ogledate v prospektu, ki je
objavljen tudi na spletni strani na spletni strani
NLB (http://www.nlb.si/prevzemi-zdruzitve) ter
na spletni strani prevzemnika (https://www.postojnska-jama.eu/sl/).
Seznam borznoposredniških družb in bank za
odkup delnic:
Seznam borznoposredniških družb, ki imajo
položaj člana KDD, avgust 2018 (vir: KDD Centralna klirinško depotna družba d.d., http://
www.kdd.si):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abanka, d. d., Ljubljana
ALTA Invest, investicijske storitve d. d., Ljubljana
BKS Bank AG, Bančna podružnica, Ljubljana
Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana
Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana
Nova Kreditna banka Maribor, d. d., Maribor
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SKB banka, d. d., Ljubljana
Unicredit banka Slovenija d. d., Ljubljana

ETA je bila ena prvih družb v tedanji Jugoslaviji,
ki je kmalu po 2. svetovni vojni uspešno
spojila šolsko ustanovo z veliko zagnanostjo
in mojstrskim znanjem delavcev, ki so se leta
1947 združili v elektro podjetje Rempod (kasneje
ETA). Zgodovinski prelom v razvoju družbe
ETA se je zgodil leta 1968 z vstopom tujega
kapitala, in sicer nemške skupine E.G.O. v višini
49 odstotkov. Po lastninskem preoblikovanju je
nemški partner odkupil večinski delež. Domači
del ETE, kasneje kupljena družba TIK iz Kobarida
ter turistična dejavnost, pa so danes združeni
v družbi Certa d. d., ki jo po novem obvladuje
družba Postojnska jama d. d. Danes ETA kot

postopkov po standardu ISO 13485. Redno
proizvodnjo naj bi zagnali do konca septembra.

članica skupine E.G.O. zaposluje med 850 in 900
ljudi in ima okoli 50 milijonov letnega prometa.
Andrej Grah, direktor operativnega področja,
je povedal, da ima skupina E.G.O. strategijo,
ki temelji na več stebrih: elektromehanski
proizvodi, katerega pomemben deležnik
je ETA s svojima izdelkoma: grelne plošče
in termoregulatorji. Med domačimi gosti
na prireditvi, ki je v nagovoru pohvalil
dolgoletno dobro celo cerkljanske družbe,
kot pomembnega dela švicarsko – nemške
skupine, je bil tudi Mitja Gorenšček, izvršni
direktor GZS. Na prireditvi pa so med drugim
delavcem podelili priznanja za 35 in 40 let
dela v tovarni.
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NOVA LINIJA
IZDELKOV GREENCATH
V TIKU
V začetku meseca marca so v Tiku montirali
težko pričakovano linijo za omakanje katetrov.
Linija, ki je plod domačega znanja inženirjev
v podjetju in konstruktorjev iz slovenskega
ponudnika strojegradnje, je narejena po
uveljavljenih sodobnih smernicah proizvodnje,
kjer so upoštevane vse zahteve medicinske
proizvodnje in visoki varnostni standardi dela.
Zagonu in testiranju sledijo zahtevane validacije

Nova linija za omakanje bo omogočila
izdelavo nove prodajne linije katetrov za
samokatetrizacijo. Novi izdelki z novim
nanosom in uporabniku prijaznejšo embalažo
bodo imeli vse lastnosti, ki jih uporabniki takih
izdelkov iščejo in prepoznajo kot prednost
pri uporabi. TIK želi s temi izdelki postati
najoptimalnejša izbira za uporabnike.
Celoten sklop investicij v tehnološko opremo te
prodajne skupine izdelkov znaša 1 milijon evrov.
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KADROVSKE
SPREMEMBE

Novo vodstvo Tik Kobarid in Certa d.d.
S 1. septembrom 2018, po odstopu prejšnje
direktorice ga. Renate Bajt Kovač, Petra
Borovinšek prevzema vodenje družbe TIK
Kobarid. Na mesto direktorice družbe Certa d.d.
prihaja Mojca Černe Pucer.

Vodenje Certa Holding prevzel
Miran Gombač

Nadzorni svet Certa Holding d.d. je za novega
direktorja imenoval Mirana Gombača, ki bo
nadomestil Boruta Piriha.

Po odstopu Boruta Piriha, ki je družbo
Certa Holding d.d. vodil zadnji dve leti, je
nadzorni svet na svoji seji imenoval novega
direktorja. Mesto direktorja je s 1. 9. 2018
prevzel Miran Gombač. G. Miran Gombač
ima predvsem številne izkušnje s področja
finančnih reorganizacij in prestrukturiranj
podjetij, kontrolinga in optimizacije planiranja
proizvodnje.
Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani, na
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Svojo
karierno pot je začel na Republiški upravi
za ceste in DDC ter jo nadaljeval kot Senior
manager v mednarodni svetovalni družbi
Delloitte & Touche. Managerske izkušnje je
pridobival kot član uprave v Tehnounionu
d.d., direktor v Elan Trade d.o.o. in v podjetju
Teseus d.o.o., kjer še danes deluje kot
direktor in partner podjetja. Od leta 2011
do 2015 je bil član upravnega odbora SIP
d.d. Šempeter, zadolžen za optimizacijo in
planiranje proizvodnje, cenovne politike ter
organizacije prodaje. Od leta 2012 dalje je tudi
likvidacijski upravitelj družbe Vipa Holding d.d.
- v likvidaciji.

Petra Borovinšek je v zadnjih štirih letih vodila
družbo Certa d.d., pred tem pa bila vrsto let
zaposlena na Novi KBM v Idriji. Svojo kariero je
začela kot profesorica ekonomskih predmetov
na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi
Gorici in nadaljevala kot analitik in planer v ETA
Cerkno. Diplomirala je na Ekonomsko poslovni
fakulteti v Mariboru smer podjetništvo oziroma
računovodstvo in revzija.

Mesto direktorice družbe Certa d.d. bo po
Petri Borovinšek prevzela Mojca Černe Pucer,
univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je
svojo kariero pričela v družbi Mehano d.o.o.
Izola, kjer je bila tudi generalna direktorica.
Karierno pot je nadaljevala kot direktorica
financ in računovodstva v družbi Emona
Obala Koper d.d. Od leta 2007 do 2016 je bila
zaposlena v družbi Luka Koper d.d. kot izvršna

direktorica za ekonomiko in finance, vodja
kontrolinga in nazadnje kot vodja upravljanja
kapitalskih naložb in korporativnega
upravljanja. Od 2016 je zaposlena v družbi KF
Finance d.o.o. kot vodja davkov in financ.

Nova sestava nadzornih svetov
Skupščina delničarjev je imenovala nove člane
nadzornega sveta Certa d.d. za obdobje štirih
let v sestavi Marjan Batagelj (predsednik),
Marko Simšič (namestnik predsednika) in
Špela Rihar (članica). Nadzorni svet Certa
Holding d.d. pa sestavljajo Marjan Batagelj
(predsednik), Žarko Tatalović (namestnik
predsednika) in Marko Simšič (član).
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NOVICE IZ CERTE

Na skupščini Certa Holding d. d. podelili
razrešnico upravi in nadzornemu svetu
Na 22. skupščini Certa Holding d.d., v Cerknem,
je bilo prisotnih 60,03 odstotka kapitala.
Skupščina se je seznanila z letnim poročilom
za poslovno leto 2017 in podelila razrešnico
nadzornemu svetu in upravi za leto 2017.
Na skupščini Certa Holding d.d. so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe Certa
Holding d. d. za leto 2017, s poročilom neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Certa
Holding d.d. za poslovno leto 2017. Delničarji
so podprli predlog uprave in nadzornega sveta,
da se bilančna izguba, ki po revidiranih izkazih
na dan 31.12.2017 znaša 97.338 evrov, v celoti
pokrije iz kapitalskih rezerv.
Delničarji Certe Holding d.d. so izglasovali
razrešnico nadzornemu svetu in upravi za
poslovno leto 2017. Borut Pirih, direktor
Certa Holding d.d., se je zahvalil za izkazano
zaupanje v letu 2017 in ob tem dodal: »Brez
zaupanja nadzornikov v delo in odločitve
uprave, bi težko dosegli cilje, ki smo si jih v letu
2017 zadali. Z veliko mero potrpežljivosti in
vztrajnosti smo izvedli vse potrebne postopke

in pridobili strateškega partnerja, s katerim
ne bo omogočen samo nadaljnji razvoj Certe
Holding temveč tudi Cerkljanske.«
Skupščina je za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2018 imenovala revizijsko
družbo ACAM d. o. o.

Lastniška struktura Certe Holding d. d.
na dan 27. 8. 2018
•
•
•
•

68 %
18 %
10 %
4%

Postojnska jama d.d.
Manjši delničarji
Alfi d.o.o.
Alea iacta d.o.o.

Natančnejše podatke o manjših delničarjih so
dostopni v delniški knjigi Certe Holdinga d. d.,
ki jo hrani KDD.

Za izplačilo dividend na skupščini
družbe Certa d. d. namenili 79 %
bilančnega dobička
Na 29. redni letni skupščini delničarjev Certa
d. d. so delničarji podprli predlog uprave in
nadzornega sveta družbe o uporabi bilančnega dobička za leto 2017. Bilančni dobiček po
revidiranih izkazih družbe na dan 31. 12. 2017
znaša 490.526,53 evra. Od tega se za izplačilo
dividend porabi 386.992,57 evra oziroma
0,19 evra bruto na delnico, kar predstavlja
79 odstotkov bilančnega dobička. Razlika v
višini 103.533,96 evrov ostane nerazporejena.
Uprava in nadzorni svet Certa d. d. sta delničarje seznanila z letnim poročilom za poslovno
leto 2017 ter s poročilom neodvisnega revizorja. Skladno s strategijo je Certa d. d. ohranila
dobičkonosnost poslovanja. Skupščina delničarjev je upravi in nadzornemu svetu podelila
razrešnici za poslovno leto 2017. Petra Borovinšek, direktorica družbe Certa d. d. je ob tem
povedala: »Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Poslovanje družbe je bilo v preteklem
letu dobro ter skladno s strategijo družbe in na
podlagi tega bo družba tudi letos izplačala dividende. Z uspešnim poslovanjem nadaljujemo
tudi v tem letu.«

CERTA PODPIRA LOKALNO OKOLJE

Certa d. d. je zavezana k trajnostnemu razvoju
družbe in odgovornemu ravnanju v skupnosti,
v kateri deluje, k razvijanju odgovornosti do
narave, kulturne dediščine in ljudi. Kot eden
od glavnih sponzorjev zadnja leta podpira
lokalne dogodke, ki popestrijo dogajanje na
Cerkljanskem. Tudi letos so podprli festival
Poletje v Cerknem, ki je potekal od 27. do 29.
julija. Pričetek dogajanj je 25. julija ob
19. uri naznanila otvoritev čipkarske razstave
klekljarskega društva Marjetica Cerkno v
Cerkljanskem muzeju. Vrhunec je bil nastop
izvrstnih glasbenih skupin Elvis Jackson,
Obvezna smer in Kingston. Dogajanje se je
zaključilo s tradicionalnim Aninim sejmom
na trgu pred fontano.

Certa je tudi podpornik Mednarodnega
festivala Jazz Cerkno, ki je letos potekal
od 17. do 19. maja. V tem letu so sponzorska
oziroma donatorska sredstva prejeli tudi PGD
Cerkno, za nakup zaščitne opreme, KS Otalež
za nakup defibrilatorja za Dolenje Jazne, OŠ
Cerkno za opremo za fizikalno učilnico ter
KUD Cerkno za izvedbo dogodka Bendologija
Cerkljanske III. Sponzorirala je tudi Operno noč
v Cerknem ter Balkansko prvenstvo JV Evrope
v orientaciji, ki se je konec avgusta odvijalo na
Cerkljanskem.

Z naklonjenostjo se spominjamo letošnje stote obletnice rojstva velikega politika in
borca za pravice temnopoltega prebivalstva v Južnoafriški Republiki - Nelsona Mandele.

"Vse je videti nemogoče,
dokler ni opravljeno."
je ena od njegovih znamenitih in brezčasnih misli.

Novice za delničarje izdaja Certa Holding d.d., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno
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