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Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov ISTRABENZ, 
holdinška družba, d.d., s sedežem v Kopru, Cesta Zore Perello-Godina 2, objavlja Poročilo o 
poslovanju holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar – marec 2010. 
 
 
 
Uvodna pojasnila  
 
Objavljeni podatki za holdinško družbo Istrabenz, d.d., za obdobje od januarja do marca 2010, kot 
tudi za enako obdobje lanskega leta, so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija. 
 
Podatki o poslovanju holdinške družbe Istrabenz, d.d., niso revidirani. 
 
 
 
Osebna izkaznica družbe Istrabenz, d.d. 
 

Ime družbe: ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. 

Skrajšano ime družbe: ISTRABENZ d.d. 

Matična številka: 5000025 

Davčna številka: 17762723 

Številka vpisa v sodni register: 199600803 

Datum vpisa v sodni register:  16.11.1996 

Glavna dejavnost: dejavnost holdingov 

Število kosovnih delnic družbe: 5.180.000 

Kotacija delnic: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Standardna kotacija 

Vložna številka: 10031700 

Spletna stran: www.istrabenz.si 
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Pomembnejši dogodki v obdobju januar – marec 2010 
 
Januar 
 

• Dne 6. januarja 2010 je vodenje družbe Istrabenz Marina Invest, d.o.o., prevzel Aldo Gabrijel.  
 
• Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz je na svoji seji 14.1.2010 sprejel nepreklicno 

odstopno izjavo predsednika uprave dr. Bogdana Topiča z dnem 14.1.2010. Nadzorni svet je v 
novo upravo družbe s polnim mandatom šestih let imenoval mag. Tomaža Berločnika za 
predsednika uprave in mag. Rudija Grbca za člana uprave. 

 
• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., Koper dne 21.1.2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave. Za prisilno 
poravnavo je glasovalo 74,79 odstotka upnikov z glasovalno pravico. 

 
• Družba Istrabenz d.d. se je na sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne poravnave 

pritožila in vložila Predlog za popravo sklepa o potrditvi prisilne poravnave, saj seznam 
terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne poravnave, ni bil v skladu z ZFPPIPP. Seznam 
terjatev ni vseboval (zgolj) priznanih terjatev, temveč so bile v seznam terjatev, ugotovljenih v 
postopku prisilne poravnave, zajete tudi verjetno izkazane terjatve. 

 
Februar 
 

• V mesecu februarju je prišlo do sprememb pomembnih deležev v lastniški strukturi holdinške 
družbe Istrabenz, d.d.: 
o Dne, 1.2.2010 je NLB, d.d., pridobila 482.257 delnic izdajatelja Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 9,31-odstotni delež glasovalnih pravic v 
izdajatelju Istrabenz, holdinška družba, d.d. Po opravljeni transakciji ima NLB, d.d., v lasti 
680.257 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 13,13-odstotni delež v kapitalu izdajatelja.  

o Dne ,5.2.2010 je Gorenjska Banka, d.d., Kranj pridobila 378.300 delnic izdajatelja 
Istrabenz, holdinška družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 7,30-odstotni delež 
glasovalnih pravic v izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo Gorenjska Banka, d.d., Kranj 
ni imela v lasti delnic ITBG. 

o Dne, 9.2.2010 je Banka Celje, d.d., pridobila 276.000 delnic izdajatelja Istrabenz, 
holdinška družba, d.d., z oznako ITBG, kar predstavlja 5,33-odstotni delež glasovalnih 
pravic v izdajatelju. Pred opravljeno transakcijo Banka Celje, d.d., Kranj ni imela v lasti 
delnic ITBG. 

o V mesecu februarju se je pomembno spremenil delež glasovalnih pravic družbe Maksima 
Holding, d.d., finančna družba v družbi Istrabenz, d.d., in sicer iz 1.141.705 delnic ITBG 
oz. 22,04 odstotkov deleža na dan, 31.1.2010 na 4.040 delnic ITBG, to je 0,08-odstotni 
delež na dan 12.12.2010. 

 
• Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz, d.d., je na seji dne 10.2.2010 dal soglasje k 

Letnemu poslovnemu načrtu družbe Istrabenz d.d. za leto 2010. 
 
• Okrožno sodišče v Kopru je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška 

družba, d.d., Koper dne 12.2.2010 izdalo Sklep o potrditvi prisilne poravnave, s katerim je 
nadomestilo sklep o potrditvi prisilne poravnave z dne 21.1.2010.  
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• Družba Istrabenz Turizem, d.d., je v februarju objavila tri pozive za javno zbiranje pisnih 
ponudb, in sicer za nakup 100 odstotkov deležev družbe Istrabenz hoteli Portorož, hotelirstvo 
in turizem, d.o.o., za nakup 100 odstotkov delnic družbe Grand Hotel Adriatic d.d., Opatija, 
Republika Hrvaška ter za nakup 100 odstotkov delnic družbe Turizem Kras, destinacijski 
management, d.d. 

 
Marec   
 

• Dne 3.3.2010 je postal pravnomočen Sklep Okrožnega sodišča v Kopru o potrditvi prisilne 
poravnave nad dolžnikom Istrabenz, holdinška družba, d.d., z dne 12.2.2010. Družba je 
javnost obvestila, da sta stopila v veljavo dva dogovora med družbo Istrabenz d.d. in bankami 
upnicami, ki sta bila sklenjena v postopku prisilne poravnave. Prvi dogovor natančneje ureja 
medsebojna razmerja in sodelovanje med družbo Istrabenz d.d. in bankami upnicami pri 
izvajanju načrta finančnega prestrukturiranja. Drugi dogovor ureja način skupne prodaje 
delnic, zaseženih na podlagi repo pogodb ter delitev morebitnega presežka iz že unovčenih 
repo pogodb. 

  
• Okrožno sodišče v Kopru je dne, 9.3.2010 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad 

družbo Istrabenz Marina Invest, gradnja in upravljanje pristanišč, d.o.o., Koper. Predlog za 
začetek stečajnega postopka je vložila družba Istrabenz Marina Invest, d.o.o., zaradi nastopa 
insolventnosti družbe. 

 
• Konec marca je holdinška družba Istrabenz, d.d., v sodelovanju z investicijskim svetovalcem, 

francosko banko BNP Paribas, ki jo je družba pooblastila za izvedbo postopkov za morebitno 
prodajo deleža družbe Istrabenz d.d. v družbi Droga Kolinska, d.d., pristopila k poizvedovanju 
o vrednosti družbe Droga Kolinska, d.d., na trgu.  

 
• Dne 31.3.2010 je družba Istrabenz objavila nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze 

holdinške družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009 skupaj z informacijo o poslovanju po divizijah v 
Skupini Istrabenz v letu 2009. 

 
• Dne 31.3.2010 je holdinška družba Istrabenz, d.d., v skladu z načrtom finančnega 

prestrukturiranja podpisala pogodbo o prodaji 43,78-odstotnega poslovnega deleža v družbi 
Logina, d.o.o. 
 

 
 
Pomembnejši dogodki po zaključku obračunskega obdobja 
 
April 

 
• Družba Aktiva Naložbe d.d. je na podlagi opcijske pogodbe uveljavila opcijo za nakup 93.796 

lot delnic izdajatelja Factor banka d.d., Ljubljana z oznako FBN. Skladno z navedenim je 
družba Istrabenz, d.d., odsvojila 93.796 lot delnic FBN, kar predstavlja 6,76-odstotni delež v 
družbi Factor banka d.d., Ljubljana. Po opravljeni transakciji družba Istrabenz d.d. nima več v 
lasti nobene delnice družbe Factor banka d.d., Ljubljana.   
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Poslovanje holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju januar–marec 2010 
 
 
Na podlagi pravnomočnega sklepa o prisilni poravnavi z dne 3.3.2010 je družba Istrabenz d.d. začela s 
prvim letom izvajanja Načrta finančnega prestrukturiranja (NFP).  
 
Za leto 2010 je bil sprejet letni poslovni načrt holdinške družbe, v katerem so upoštevane tudi 
obveznosti iz doseženega dogovora z bankami upnicami.  
 
V prvem trimesečju leta 2010 so se tako začele izvajati aktivnosti v skaldu z Načrtom finančnega 
prestrukturiranja. Odločitve o prodaji posameznih naložb holdinške družbe bodo odvisne od možnosti 
zagotovitve poplačil sprejetih obveznosti upnikov skladno z NFP za leto 2010 ter glede na optimalne 
učinke kupnin iz prodaje posameznih naložb.  
 
Holdinška družba prav tako nadaljuje z aktivnim upravljanja svojih naložb s ciljem uresničitve sprejetih 
poslovnih načrtov za leto 2010. 
 

 
Osnovni podatki poslovanja družbe Istrabenz, d.d., v prvem četrtletju 2010 
 
Tabela 1: Osnovni podatki družbe Istrabenz, d.d. 
 

POSTAVKE ENOTA
REALIZACIJA OD 

1.1. DO 
31.3.2010

REALIZACIJA OD 
1.1. DO 

31.3.2009

Prihodki od prodaje € 160.914 177.044

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) € -660.774 -1.377.204
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) € -561.279 -1.275.859

Čisti poslovni izid € -3.536.629 -39.682.925
Sredstva € 533.319.490 459.608.898

Kapital € 53.881.603 -36.563.041

Donosnost kapitala (ROE) % -6,08% -699,60%

Knjigovodska vrednost delnice* € 10,40 -7,06

Čisti dobiček na delnico** € -0,68 -7,66
Zaposlenci ŠTEVILO 17 23

* Kapital konec obračunskega obdobja / število vseh delnic

** Čis ti dobiček konec obračunskega obdobja / število vseh delnic  
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Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. 
 

Tabela 2: Nerevidirani izkaz poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. 
 
Zneski v € 
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA                                                 REALIZACIJA OD 

01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2009

Prihodki od prodaje 160.914 177.044

Sprememba vrednosti zalog 0 0

Drugi poslovni prihodki 389 0

Stroški prodanega blaga 0 0

Stroški materiala -11.800 -25.309

Stroški storitev -235.133 -923.896

Stroški dela -420.023 -497.814

Amortizacija -99.495 -101.345

Drugi poslovni odhodki -55.626 -5.884

Poslovni izid iz poslovanja -660.774 -1.377.204

Finančni prihodki 354.999 760.196

Finančni odhodki -3.230.854 -38.591.161

Izid financiranja -2.875.855 -37.830.965

Pripoznani rezultat pridruženih družb 0 0

Dobiček pred obdavčitvijo -3.536.629 -39.208.169

Davki -35.528 -474.756

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -3.572.157 -39.682.925  
 
 
Tabela 3: Vseobsegajoči donos družbe Istrabenz d.d. 
 
Zneski v €

VSEOBSEGAJOČI DONOS

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2009

Dobiček (izguba) poslovnega leta -3.572.157 -39.682.925

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo -1.705.020 -8.990.518

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložljivih za prodajo prenesena v IPI -66.566 2.468.538

Odloženi davek od dobička vseobsegajočega donosa 360.685 1.369.616

Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka -1.410.901 -5.152.364

Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta -4.983.058 -44.835.289  
 
 
Poslovni prihodki 
 
Holdinška družba je v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 161 tisoč evrov poslovnih prihodkov. 
Prihodki izvirajo pretežno iz najemnin za poslovne prostore.  
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Izid iz poslovanja 
 
Družba Istrabenz, d.d., v obdobju prvih treh mesecev leta 2010 izkazuje negativen poslovni izid iz 
poslovanja v znesku 661 tisoč evrov. Med stroški poslovanja predstavljajo največji delež stroški 
storitev in stroški dela. Oboji so se glede na lansko leto zmanjšali, tako da je tudi izguba iz poslovanja 
52 odstotkov nižja kot v enakem obdobju lanskega leta.  
 

Izid iz financiranja 
 
Holdinška družba Istrabenz, d.d., je v obdobju od januarja do marca 2010 ustvarila 355 tisoč evrov 
finančnih prihodkov in 3.231 tisoč evrov finančnih odhodkov. Prihodke iz financiranja predstavljajo 
dobički pri prodaji finančnih sredstev ter obresti na dana posojila. 
 
Stroški obresti znašajo 3.173 tisoč evrov. V letu 2010 je skladno s potrjenim programom prisilne 
poravnave obrestna mera za finančne obveznosti fiksna v višini 3 odstotke letno. 
  

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 
 
Družba Istrabenz, d.d., v obdobju prvih treh mesecev leta 2010 izkazuje izgubo v višini 3.572 tisoč 
evrov.  
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Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Istrabenz, d.d. 
 
Tabela 4: Nerevidiran izkaz finančnega položaja družbe Istrabenz, d.d. 
 
Zneski v €  
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA 

 31.03.2010  31.03.2009  31.12.2009 

Nepremičnine, naprave in oprema 1.677.476 1.792.863 1.705.782

Naložbene nepremičnine 9.632.341 9.909.464 9.701.621

Neopredmetena  sredstva 23.864 31.981 25.772

Deleži v odvisnih družbah 432.628.601 295.855.657 432.628.601

Deleži v pridruženih družbah 10.285.140 10.701.739 10.535.139

Dolgoročne finančne naložbe 39.306.623 87.431.878 43.115.662

Dolgoročne poslovne terjatve in posojila 39.200 3.027.275 35.325

Terjatve za odloženi davek 1.086.386 3.726.806 761.230

Dolgoročna sredstva 494.679.631 412.477.663 498.509.132

Poslovne terjatve 10.611.188 1.601.624 9.997.871

Druge finančne naložbe in izvedeni finančni instrumenti 9.483.895 38.201.456 9.529.350

Terjatve do države za davek iz dobička 7.011 5.187 0

Denar in denarni ustrezniki 18.502.237 7.322.968 17.326.989

Kratkoročna sredstva 38.604.331 47.131.235 36.854.210

Sredstva 533.283.962 459.608.898 535.363.342

Osnovni kapital 21.615.757 21.615.757 21.615.757

Lastni deleži -49.630 -49.630 -49.630

Rezerve 110.503.376 43.041.034 111.914.277

Zadržani dobički -78.223.427 -101.170.205 -74.651.269

Kapital večinskih lastnikov 53.846.076 -36.563.044 58.829.135

Kapital manjšinskih lastnikov 0 0 0

Kapital 53.846.076 -36.563.044 58.829.135

Dolgoročna posojila 354.293.513 114.256.069 354.293.513

Dolgoročne rezervacije 86.163 154.523 86.163

Obveznosti za odložene davke 12.035.668 0 12.035.668

Dolgoročne obveznosti 366.415.344 114.410.592 366.415.344

Prekoračitve na računu 177 85 85

Kratkoročna posojila 80.956.503 281.946.445 80.956.503

Druge kratkoročne finančne obveznosti in izvedeni finančni instrumenti 21.133.289 93.012.406 21.054.465

Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti 10.932.573 6.802.414 8.107.810

Kratkoročne obveznosti 113.022.542 381.761.350 110.118.863

Skupaj obveznosti 479.437.886 496.171.942 476.534.207

Skupaj kapital in obveznosti 533.283.962 459.608.898 535.363.342
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Sredstva in viri sredstev 
 
Tabela 5: Sredstva in viri sredstev družbe Istrabenz, d.d. 
 
Zneski v €  

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 
31.03.2010 

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 
31.03.2009 

REALIZACIJA 
OD 01.01. DO 
31.12.2009 

Dolgoročna sredstva 494.679.631 412.477.663 498.509.132 

Neto obratna sredstva 15.636.090 40.328.821 16.710.732 

Neto poslovna sredstva 510.315.721 452.806.484 515.219.864 

Kapital  53.846.076 -36.563.044 58.829.135 

Rezervacije 86.163 154.523 86.163 

Finančne obveznosti 456.383.482 489.215.005 456.304.566 
 
 
Holdinška družba je imela po stanju na dan 31.3.2010 494,6 milijona evrov dolgoročnih sredstev in 
15,6 milijona evrov neto obratnih sredstev.  
 
Sredstva družbe so financirana s kapitalom v višini 53,8 milijona evrov, finančnim dolgom v višini 
456,4 milijona evrov, razliko pa predstavljajo oblikovane rezervacije v znesku 86 tisoč evrov. 
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Nerevidirani izkaz denarnih tokov družbe Istrabenz, d.d. 
 
Tabela 6: Nerevidirani izkaz denarnih tokov družbe Istrabenz, d.d. 
 
Zneski v €
IZKAZ FINANČNEGA IZIDA REALIZACIJA OD 

01.01. DO 
31.03.2010

REALIZACIJA OD 
01.01. DO 

31.03.2009

Finančni tokovi pri poslovanju

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja -3.572.157 -39.682.925

Prilagoditve za:

Amortizacija 99.495 101.345

Odprava odpisov in odpisi dolgov 0 50.034

Finančni prihodki -354.999 -760.196

Finančni odhodki 3.230.854 38.591.161

Davek iz dobička 35.528 474.756

Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih obratnih sredstev in davki -561.279 -1.225.825

Spremembe čistih obratnih sredstev in rezervacij

Sprememba terjatev -566.215 3.213.857

Sprememba poslovnih obveznosti -332.358 -675.496

Sprememba rezervacij 0 -2.068

Plačani davek iz dobička 0 4.250.707

Denarna sredstva iz poslovanja -1.459.851 5.561.175

Finančni tokovi pri naložbenju

Prejete obresti 170.662 490.813

Prejete dividende 0 990.310

Prejemki od prodaje pridruženih družb 249.999 0

Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev 2.163.801 87.124.430

Prejemki od zmanjšanja danih posojil 120.000 2.430.000

Izdatki za nakup odvisnih družb 0 -517

Izdatki za nakup drugih finančnih naložb 0 -7.504

Izdatki za povečanje danih posojil 0 -2.415.000

Denarna sredstva iz naložbenja 2.704.462 88.612.532

Finančni tokovi pri financiranju

Plačane obresti -15.560 -10.522.458

Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil 0 -11.298.676

Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil -53.894 -75.778.981

Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih 92 301.579

Sprememba kapitala 0 4.621

Izplačane dividende 0 -8.284

Denarna sredstva iz financiranja -69.362 -97.302.200

Začetno stanje denarnih sredtev in njihovih ustreznikov 17.326.989 10.451.461

Finančni izid v obdobju 1.175.248 -3.128.493

Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov 18.502.237 7.322.968  
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Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Istrabenz, d.d. 
 
Tabela 7: Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Istrabenz, d.d., za leto 2010 
 
Zneski v €
POJAVI V KAPITALU

OSNOVNI 
KAPITAL

LASTNI DELEŽI REZERVE ZA 
LASTNE DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

ZADRŽANI 
DOBIČKI

SKUPAJ 
KAPITAL

Stanje 01.01.2010 21.615.757 -49.630 49.630 111.864.647 -74.651.269 58.829.135

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 -3.572.157 -3.572.157

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložlj ivih za prodajo 0 0 0 -1.357.657 0 -1.357.657

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložlj ivih za prodajo 
pripoznane v IPI

0 0 0 -53.244 0 -53.244

Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje 0 0 0 -1.410.901 -3.572.157 -4.983.058

Stanje 31.03.2010 21.615.757 -49.630 49.630 110.453.746 -78.223.426 53.846.077  
 
 
 
Tabela 8: Nerevidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala družbe Istrabenz, d.d., za leto 2009 
 
Zneski v €
POJAVI V KAPITALU

OSNOVNI 
KAPITAL

LASTNI DELEŽI KAPITALSKE 
REZERVE

ZAKONSKE 
REZERVE

REZERVE ZA 
LASTNE DELEŽE

REZERVE ZA 
POŠTENO 

VREDNOST

ZADRŽANI 
DOBIČKI

SKUPAJ 
KAPITAL

Stanje 01.01.2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -2.275.889 -61.534.960 8.224.565

Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0 -39.682.925 -39.682.925

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložlj ivih za prodajo 0 0 0 0 0 -7.102.509 0 -7.102.509

Sprememba poštene vrednosti sredstev razpoložlj ivih za prodajo 
pripoznane v IPI

0 0 0 0 0 1.950.145 0 1.950.145

Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje 0 0 0 0 0 -5.152.364 -39.682.925 -44.835.289

Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež

Druga povečanja sestavin kapitala 0
0 0 0 0 0 47.680 47.680

Stanje 31.03.2009 21.615.757 -49.630 33.355.267 17.064.390 49.630 -7.428.253 -101.170.205 -36.563.044
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Dobičkonosnost kapitala 
 
Družba Istrabenz, d.d., je v obdobju januar – marec 2010 poslovala z izgubo, zato je dobičkonosnost 
kapitala negativna v višini 6,15 odstotka. 
 

Čisti dobiček na delnico in vrednost delnice 
 
Čista izguba na delnico je v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 znašala 0,69 evra na delnico 
(izračunana kot razmerje med čistim poslovnim izidom obdobja in celotnim številom delnic, 
zmanjšanim za število lastnih delnic), medtem ko je knjigovodska vrednost delnice na dan 31.3.2010 
znašala 10,40 evra (izračunana kot razmerje med celotnim lastniškim kapitalom in celotnim številom 
delnic, zmanjšanim za število lastnih delnic). 
 
Delnica Istrabenza nosi oznako ITBG in kotira v standardni kotaciji rednih delnic na Ljubljanski borzi 
vrednostnih papirjev. Tečaj na dan 31.3.2010 je znašal 7,00 evra. Pri tej ceni znaša tržna kapitalizacija 
36,3 milijona evrov. 

 
 
Lastniška struktura 
 
 
Lastniško strukturo holdinške družbe Istrabenz, d.d., na dan 31.3.2010 kaže slika 1. 
 
Slika 1: Lastniška struktura holdinške družbe Istrabenz, d.d. 
 

LASTNE DELNICE
0,02%

OSTALE PRAVNE 
OSEBE-TUJE

0,18%

FIZIČNE OSEBE 
12,74%

OSTALE PRAVNE 
OSEBE-DOMAČE

40,09%

POOBLAŠČENE 
INVESTICIJSKE 

DRUŽBE
0,36%NFD HOLDING D.D.

13,99%

PETROL D.D., 
LJUBLJANA

32,63%

 
 
 
Največji delničarji družbe Istrabenz, d.d., na dan 31.3.2010 so razvidni iz tabele št. 10. 
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Tabela 9: Največji delničarji holdinške družbe Istrabenz, d.d., na dan 31.3.2010 
 

Delničar 

Stanje po delniški 

knjigi na dan 

31.03.2010

% v kapitalu

1 PETROL d.d., Ljubljana 1.690.305 32,63
2 NFD HOLDING d.d. 724.637 13,99
3 NLB d.d. 680.524 13,14
4 GB d.d., Kranj 378.300 7,30
5 MAKSIMA INVEST d.d. 291.787 5,63
6 BANKA CELJE d.d. 276.000 5,33
7 DAIMOND d.d. 183.097 3,53
8 FINETOL d.d. 67.632 1,31
9 GOLDINAR d.o.o. Koper 48.357 0,93

10 AKTIVA Naložbe, d.d. 43.582 0,84
11 OSTALI DELNIČARJI 795.779 15,36

SKUPAJ 5.180.000 100,00  
 
 
Spremembe v upravi in nadzornem svetu družbe 
 
Nadzorni svet holdinške družbe Istrabenz je na svoji seji 14.1.2010 sprejel nepreklicno odstopno izjavo 
predsednika uprave dr. Bogdana Topiča z dnem 14.1.2010. Nadzorni svet je v novo upravo družbe s 
polnim mandatom šestih let imenoval mag. Tomaža Berločnika za predsednika uprave in mag. Rudija 
Grbca za člana uprave. 
 

Število in delež delnic holdinške družbe Istrabenz, d.d., v lasti članov 
uprave in nadzornega sveta 
 
Tabela 10: Število in delež delnic holdinške družbe Istrabenz, d.d., v lasti članov uprave in 
nadzornega sveta 
 

Ime in priimek Naziv Št.delnic Delež 
Berločnik Tomaž Predsednik uprave 0 0,0000%
Grbec Rudi Član uprave 0 0,0000%
Grošelj Janez Predsednik NS 0 0,0000%
Alenka Vrhovnik Težak Članica NS 0 0,0000%
Jerman Tamara Članica NS 0 0,0000%
Boškovič Zoran Član NS 0 0,0000%
Strajnar Franci Član NS 0 0,0000%
Kaluža Mirko Član NS 0 0,0000%
Ule Klavdija Članica NS 0 0,0000%
Primožič Klavdija Članica NS 0 0,0000%
Prodan Jurič Maja Članica NS 16 0,0003%
SKUPAJ 16 0,0003%  
 

Lastne delnice 
 
Holdinška družba Istrabenz, d.d., je imela na dan 31.3.2010 978 lotov lastnih delnic. 
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Izjava uprave 
 
Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d., ki jo sestavljata mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave, in 
mag. Rudi Grbec, član uprave, izjavlja, po njenem najboljšem vedenju: 
 

• da je nerevidirano računovodsko poročilo družbe Istrabenz, d.d., za prvo četrtletje leta 2010 
sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ob predpostavki 
delujočega podjetja matične družbe Istrabenz, d.d., in da daje resničen in pošten prikaz 
sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Istrabenz, d.d. Dne 
3.3.2010 je postal pravnomočen sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave. Družba je 
zavezana izpolnjevati načrt finančnega prestrukturiranja. 

 
 
 
Koper, 23.4.2010 

 
 

mag. Rudi Grbec       mag. Tomaž Berločnik  
 član uprave        predsednik uprave                                   
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Vpogled v četrtletno poročilo 
 
Vpogled v četrtletno poročilo holdinške družbe in Skupine Istrabenz je vsem zainteresiranim omogočen 
na sedežu holdinške družbe Istrabenz, d.d., Koper, Cesta Zore Perello-Godina 2, vsak delavnik med 9. 
in 14. uro, na vpogled pa je tudi na spletni strani družbe www.istrabenz.si. 
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