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Garant: Abanka d.d.
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Naročnik garancije: PERSPEKTIVA FT d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Garancijski upravičenec: : KDD - CENTRALNA KLlRIN$KO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, za račun manjšinskih delničarjev družbe Vizija Holding k.d.d.,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

GARANCIJA št.: 180595/9

Na zahtevo naročnika garancije izdaja garant na podlagi sklepa banke z dne 28.11.2017

GARANCIJO ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI GLAVNEGA DELNIČARJA

• da je PERSPEKTIVA FT, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, skupaj z družbami LISCA
d.d. modna oblačila Sevnica, Prešernova ulica 4, 8290 Sevnica, CGP, družba za gradbeništvo,
inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto,
TISKARNA NOVO MESTO d.d., Vavpotičeva ulica 19, 8000 Novo mesto, STRE$NIK, holding,
d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d. d.,
Slovenčeva 97, 1000 Ljubijana, skladno z določbami 528. člena ZGD-1 imetnik 2.203.984
navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Vizija Holding k.d.d., Dunajska cesta 156, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«), ki skladno z določbami 2. odstavkom 528. člena ZGD-1
predstavljajo 96,7719 % osnovnega kapitala Družbe (v nadaljevanju: »Glavni delničar«),

• da navedeno v zgornji alineji skladno z določbami 384.člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.
1. RS, št. 42/2006, s spremembami, v nadaljevanju; ZGD-1) predstavlja podlago za sprejem sklepa
skupščine delničarjev Družbe o izključitvi manjšinskih delničarjev Družbe;

• da namerava Glavni delničar skupščini Družbe predlagati sprejem sklepa o prenosu delnic
delničarjev Družbe na Glavnega delničarja (v nadaljevanju: »Sklep«), in sicer tistih, ki so kot
delničarji Družbe vpisani v delniški knjigi, ki jo vodi KDD - CENTRALNA KLlRIN$KO DEPOTNA
DRUŽBA delniška družba, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KDD), na dan vpisa
Sklepa v sodni register, z izjemo Glavnega delničarja, (v nadaljevanju: »Manjšinski delničarji«), in
sicer za denarno odpravnino za posamezno delnico v višini EUR 2,00 EUR, ki je bila potrjena kot
primerna s strani revizorja (v nadaljevanju: »Denarna odpravnina«), ki se bo izplačala naslednjim
upravičencem do Denarne odpravnine za prenos Delnic na Glavnega delničarja:

manjšinski delničarji, ki so vpisani v KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v sodni register ali
zastavni upnik, če je bilo izbrisano breme na delnicah manjšinskih delničarjev, ki se prenašajo
z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, zastavna pravica.

v nadaljevanju: Sklep skupščine;

• da je v Sklepu skupščine, ki ga bo Glavni delničar predlagal v sprejem skupščini delničarjev
Družbe, predvideno, da bo Glavni delničar v korist KDD za račun vseh Manjšinskih delničarjev
izplačal Denarno odpravnino najkasneje v roku 15 dni po vpisu Sklepa skupščine o prenosu
Delnic na Glavnega delničarja v sodni register;

da mora Glavni delničar (kot glavni dolžnik) skladno z ZGD.1 in s sklepom skupščine nemudoma
po vpisu Sklepa skupščine v sodni register, najkasneje pa v roku 15 dni po vpisu Sklepa
skupščine v sodni register v korist KDD izplačati denarno odpravnino za račun vseh Manjšinskih
delničarjev, in sicer za vse deinice, katerih imetniki so manjšinskih deiničarji (v nadaljevanju:
»Osnovna obveznost«).
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• da mora v zavarovanje Osnovne obveznosti Glavni delničar pred sklicem skupščine delničarjev
Družbe. ki bo odločala o sprejemu sklepa skupščine. poslovodstvu družbe predložiti to Garancijo.

• da ima KDD in vsak Manjšinski delničar možnost vpogleda v besedilo te garancije na sedežu
Družbe, da bo iz sklica skupščine delničarjev Družbe, ki bo odločala o sprejemu Sklepa
skupščine, razvidno, da je bila izdana ta Garancija o solidarni odgovornosti za izpolnitev
obveznosti Glavnega delničarja.

Banka se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje. da bo na prvi pisni poziv upravičenca, ki
mu bo priloženo:

• izjava KDD, da glavni delničar ni poravnal svoje Osnovne obveznosti, ki bo vsebovala tudi
številko računa KDD, na katerega se nakaže odpravnina za račun vseh Manjšinskih
delničarjev (v nadaljevanju: Račun). in nalog Banki, da ji na Račun nakaže plačilo po tej
Garanciji;

• sklep sodišča, da je bil v sodni register vpisan sklep skupščine delničarjev Družbe o prenosu
delnic Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja

Izpisek iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD za Družbo, ki
izkazuje število delnic Družbe, katerih imetniki so Manjšinski delničarji na dan vpisa sklepa
skupščine delničarjev Družbe o prenosu delnic Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja
v sodni register.

nakazala na Račun vsak zapadel in s strani Glavnega delničarja neporavnan znesek iz naslova
Denarne odpravnine. Banka bo štela, da je določen znesek s strani Glavnega delničarja neporavnan,
razen če bo Glavni delničar predložil banki zanjo sprejemljiva dokazila, da je določen znesek
poravnan, vendar največ v višini zmnožka števil Delnic, ki jih imajo Manjšinski delničar na presečni
dan, in Denarne odpravnine, vendar do najvišjega skupnega zneska enakega vsoti Denarnih
odpravnin vseh Manjšinskih delničarjev, ki ne sme presegati zneska

EUR 147.038,00
(z besedo: EUR stosedeminštiridese!tisočosemintrideset in 00/100).

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Banke ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta Garancija ni prenosljiva.

Ta Garancija stopi v veljavo z dnem izdaje, s tem, da upravičenec lahko zahteva plačilo po tej
Garanciji (skladno z določili te Garancije) od vključno 16. dneva, ko je sklep skupščine o prenosu
Delnic Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja vpisan v sodni register. Ne glede na to, ali je ta
Garancija Banki vrnjena, obveznosti Banke po tej Garanciji prenehajo, če Banka ne prejme pravilnega
pisnega poziva na vnovčenje najkasneje do 30. dneva po vpisu Sklepa skupščine o prenosu Delnic na
Glavnega delničarja v sodni register oz. najkasneje do dne 27.03.2018. Pred navedenim dnem
Garancija preneha veljati takoj, ko Banka prejme izvirnik te Garancije, skupaj z notarsko overjeno
izjavo KDD, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej Garanciji.
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Steje se, da je pisni poziv za vnovčenje te Garancije pravilen, če je dostavljen Banki v originalu in je v
skladu z zahtevami navedenimi v Garanciji, na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko
ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te Garancije.

Za potrebe te Garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobota, nedelja, prazniki in dnevi, na
katere Banka ne posluje z običajnim deiovnim časom in v običajnem obsegu poslovanja.

Za presojo pravic in obveznosti Banke in upravičenca po tej Garanciji se uporabljajo predpisi, veljavni
v kraju sedeža banke. Za reševanje morebitnih sporov po tej Garanciji je pristojno stvarno sodišče v
kraju sedeža Banke.
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