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Poročilo o odnosih do povezanih družb 
 
 
Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju poslov med povezanimi družbami, družba 

v nadaljevanju razkriva vse pravne posle, ki jih je sklenila v preteklem poslovnem letu z 

obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa 

druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem 

poslovnem letu in so pomenila prikrajšanje za družbo. 

 

Poslovodstvo za posamezen pravni posel razume vsako pravno dejstvo, ki povzroči pravno 

razmerje v civilnem ali gospodarskem pravu, v koliko le-to vsebuje vse bistvene sestavine 

pravnega posla, pa naj bo to enostranski ali dvostranski pravni posel. 
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2. Predstavitev obvladujoče družbe in povezanih družb 
 

OBVLADUJOČE PODJETJE: Naslov Država Dejavnost 

Eerste Niedering Fonds B.V. Orlyplein 10, 21st Floor, 1043DP Amsterdam Nizozemska Finančni holding 

POVEZANA PODJETJA: Naslov Država Dejavnost Delež skupine v kapitalu 

GPL d.d. Dunajska c. 270, 1000 Ljubljana Slovenija Gostinstvo, turizem 98,48% 

 

3. Pravni posli in dejanja s povezanimi družbami 

3.1. Pravni posli družbe Sivent d.d. z obvladujočo družbo in povezanimi družbami v poslovnem letu 2016 
 

Družba Sivent d.d. nastopa kot porok družbi GPL d.d. iz naslova prejetih bančnih posojil. Znesek neodplačane glavnice znaša 187.679 EUR.  
Pogodba o poroštvu je bila sklenjena dne 3.7.2007, posojilo zapade dne 1.7.2017.   
 
Družba GPL d.d. je nastopala kot porok družbi Sivent d.d. iz naslova prejetih bančnih posojil. Pri istem posojilu je imela družba Sivent d.d. 
zastavljenih tudi 16.500 delnic GPL d.d. Družba Sivent d.d. je v letu 2016 odplačala bančno posojilo.  

3.2. Pravni posli družbe Sivent d.d. sklenjeni na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali povezanih družb v poslovnem letu 2016 
 
Sivent d.d. v poslovnem letu, za katerega se poroča, z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, ni sklenila 

nobenega pravnega posla, kjer bi prišlo do prikrajšanja družbe. Prav tako družba ni prejela nadomestil za prikrajšanje. 

3.3. Dejanja, ki jih je družba Sivent d.d. storila ali opustila na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih družb v 
poslovnem letu 2016 in so pomenila prikrajšanje za družbo 

 
Sivent d.d. v poslovnem letu, za katerega se poroča, ni storila ali opustila nobenega dejanja na pobudo ali v interesu obvladujoče družbe ali z njo povezanih 

družb, kjer bi prišlo do prikrajšanja družbe. Prav tako družba ni prejela nadomestil za prikrajšanje.  
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3.4. Posli s povezanimi podjetji 
 

Seznam transakcij s povezanimi osebami: 

  
v evrih 

Družba Opis transakcije Znesek 

GP Ljubljana d.d. dano posojilo 390.000 

Eerste Niedering Fonds B.V. 
prevzem terjatve iz naslova prejetega posojila 
(obveznost Siventa do Eerste Niedering Fonds) 1.823.380 

 
Vsa poroštvena pogodbena razmerja, ki izvirajo iz preteklih let, so opisana v točki 3.1. 

3.5. Obveznosti po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je 
končalo 31.12.2016 

 

Družba Sivent d.d. na dan 31.12.2016 izkazuje naslednje obveznosti do povezanih družb: 

  
v evrih 

Družba Opis Znesek 

Eerste Niedering Fonds B.V. 
obveznosti iz naslova prevzema terjatve iz 
posojila (glavnica + obresti) 1.823.979 

 

3.6. Terjatve po obstoječih pogodbenih zapadlostih za leto, ki se je končalo 
31.12.2016 

             

Družba Sivent d.d. na dan 31.12.2016 izkazuje naslednje terjatve do povezanih družb. 

  
v evrih 

Družba Opis Znesek 

GP Ljubljana d.d. 
terjatev iz naslova danega posojila    
(glavnica + obresti) 390.128 

 

4. Izjava družbe Sivent d.d. 
 
Skladno z zahtevami ZGD-1 v 545. členu o razkritju poslov med povezanimi družbami, izvršna 

direktorica družbe Sivent d.d. izjavlja: 

 

Družba Sivent d.d. ni bila v nobenem primeru prikrajšana, oškodovana in s strani 

obvladujoče družbe ali druge povezane družbe ji ni bil vsiljen posel, ki bi povzročil družbi 

Sivent d.d. poslovno škodo, niti ni družba nikdar opustila sodelovanja v poslih na pobudo 

obvladujoče oziroma z njo povezanih družb, za kar bi družba zaradi opustitvenega dejanja ali 

posla bila prikrajšana. Posledično družba tudi ni prejela od obvladujoče in z njo povezanih 

družb, povračil oziroma nadomestil za tovrstnega oškodovanja.  

 


