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 Datalab razmišlja o izdaji 200.000 do 250.000 novih rednih delnic DATR (okoli 12 
% - 15% izdanih delnic ) v zameno za denarne vložke. 

 Prihodki iz naslova povečanja kapitala bi se uporabili za razvoj trga, s čimer se bo 
dodatno podprlo pospešek rasti Datalaba. 

 Nove delnice bodo uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer se trguje tudi z 
obstoječimi delnicami pod oznako DATR.  

 V primeru, da bo dovolj interesa za nove delnice, bi morala biti predvidena 
dokapitalizacija hitro zaključena, optimistično celo do sredine julija 2014, ker je 
 oprava že pridobila vsa potrebna soglasja skupščine delničarjev za povečanje 

kapitala (odobreni kapital , skupščina ni potrebna) in  
 izdaja privatna oziroma bo ponujena le omejenemu številu vlagateljev, kar 

pomeni da je dovoljena izjema glede objave prospekta v skladu s prospektno 
regulativo, in ker je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev. 

 Portfeljski vlagatelji so vljudno vabljeni, da predložijo svoje nezavezujoče 
zanimanje za nove delnice, ter s tem sodelujejo pri naložbeni zgodbi Datalaba. 

 
 
 
  

 Dokument ni  investicijska raziskava ali tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI). Gre le za kratki prezentacijski dokument. Prav tako 
dokument ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov. 
Dokument tudi ni prospekt izdajatelja, pri čemer ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., nima nobene pristojnosti podajanja 
zagotovil v imenu izdajatelja.  
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1H14 Produktna segmentacija: 

1H14 Geografska segmentacija: 

 Datalab je slovenski razvijalec, proizvajalec in prodajalec 
programske opreme za podjetja in kmetije.  

 Datalab razvija, prodaja in implementira programsko opremo 
neposredno, preko svojih partnerskih kanalov in preko 
računovodskih podjetij.  

 Osredotočen je na mala in srednje velika podjetja v Sloveniji in 
jugovzhodni Evropi. 

 Približno 80% nekonsolidiranih prihodkov ali 1,8m EUR na leto 
investirajo v raziskave in razvoj saj še naprej hitro rastejo. 

 Povprečne letne stopnje rasti v obdobju 2008-2013 znašajo 13,6% 
za nameščene vrednosti, 16,8% za število kupcev in 16,6% za 
število uporabnikov. 

 Vodstvo: Andrej Mertelj (izvršni direktor), Lojze Zajc (predsednik 
upravnega odbora) in Nedim Pašić (član upravnega odbora). 
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Prodajni partnerji pokrivajo lokalne trge in 
izvajajo pred-prodajne aktivnosti, 
implementacijo  programov in nudijo 
podporo strankam. 

Razvojni partnerji razvijajo dodatke za 
PANTHEON okolje, ki niso del standardnega 
ERP sistema, vendar so nujni za 
zagotavljanje poslovne integriranosti. 

Računovodska podjetja zagotavljajo 
računovodske storitve v okviru sistema 
PANTHEON. 

Osnovne 

Kmetije Javna podjetja 

Profesionalne 
Programske rešitve za majhna podjetja. 
Zmogljiv sistem združuje pregled naročil, 
naročanja, obračunov in podatkov o 
poslovnih strankah. Pri tem je poudarek na 
preprostosti prodaje in razmerju med ceno 
in uporabnostjo rešitve. 

Za napredne uporabnike PANTHEON 
zagotavlja široko paleto funkcij, ki olajšujejo 
konsolidacijo podatkov celotne organizacije 
- zagotavljanje skladnosti s predpisi, 
odpravlja kritičnih napak in ozkih grl ter 
zagotavlja podlago za načrtovanje in 
analiziranje v realnem času ... 

Računovodske 
Računovodska podjetja imajo svoje 
edinstvene IT profile in hkrati igrajo ključno 
vlogo v IT profilih svojih strank. PANTHEON za 
računovodske servise prinaša ne samo 
nagrajeno programsko opremo in podporo za 
računovodske servise, ampak tudi okrepi 
njihovo poslovanja in jim omogoča, da 
ustvarijo dodano vrednost za svoje stranke. 

Kmetijstvo se vrti okoli pridelkov in živine, 
ne dela v pisarni. PANTHEON Kmetijsko 
računovodstvo (FA) se razvija prav s temi 
zahtevami v mislih, saj zmanjšuje 
birokratsko breme iz 800 ur na manj kot 
400 ur letno.  

Gostovanje 
PANTHEON gostovanje je storitev, ki 
omogoča uporabo sistema ERP v oblaku. 
Aplikacije v oblaku so še posebej primerni 
za računovodske servise in manjše 
uporabnike. Te storitve se zagotavljajo 
preko sodelovanja z lokalnim telekomom. 
 

Javna podjetja so predmet posebnih 
predpisov, zlasti na področju računovodstva in 
kadrov. PANTHEON je prilagojena za te 
potrebe. Z uporabo Pantheona, lahko javna 
podjetja povečajo kakovost svojega dela in 
produktivnosti. 
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Ime delničarja Število delnic Delež 

Mertelj Andrej 684.460 39,40% 

Raiffeisen Bank International – Skrbniški račun 340.890 19,62% 
Nepremičnine Noviforum d.o.o. 167.636 9,65% 
Zajc Lojze 69.274 3,99% 
NLB Skladi – Slovenski delniški sklad 45.329 2,61% 

Podatki z dne 16.05.2014     
Tržna cena (EUR) 4,00 
Število delnic* 1.873.264 
Tržna kapitalizacija v EUR(t) 7.493 
52 tedenski razpon cene (EUR) 2,20 – 4,40 
Povprečni dnevni promet EUR(t)   4,85 
EV/Prihodki   1,3 
EV/EBITDA   4,8 
EV/EBIT   15,1 
P/E   10,9 
P/B   1,5 

* Vključuje 164,587 ESOP in MSOP delnic izdanih v 2014. 

Cena v EUR: 
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v 000 EUR  2011 2012 2013 9M14 TTM 
Prihodki  5.148,7 5.940,3 6.635,5 7.182,4 
EBITDA 1.581,3 1.648,1 1.876,0 1.976,1 
EBITDA marža 30,7% 27,7% 28,3% 27,5% 
EBIT 594,7 558,0 609,1 629,5 
EBIT marža 11,6% 9,4% 9,2% 8,8% 
Čisti dobiček 504,4 551,2 651,5 687,1 
Neto marža 9,8% 9,3% 9,8% 9,6% 
Skupaj sredstva 6.432,3 7.202,7 8.383,6 9.020,6 
Skupaj kapital 3.373,0 3.949,5 4.541,7 4.876,9 
Finančni dolg 1.518,8 1.697,0 2.296,2 2.590,9 
Neto dolg 1.274,9 1.395,3 1.874,3 1.996,1 
Obrat sredstev 0,80 0,82 0,79 0,80 
Dobičkonosnost sredstev 7,8% 7,7% 7,8% 7,6% 
Sredstva / Kapital 1,91 1,82 1,85 1,85 
Dobičkonosnost kapitala 15,0% 14,0% 14,3% 14,1% 
Vrednost licenc 22.080 24.380 27.450 24.120 
Število podjetij 7.753 9.038 10.640 11.440 
Število uporabnikov 24.030 27.390 31.850 35.000 

* Poslovno leto za Skupino Datalab  traja od 1. julija do 30. junija in se ne ujema s koledarskim letom. 

5.148,7 
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Zagotavljanje 
fleksibilnosti in R&R 

kapacitet za SME 

Konsolidator 
fragmentiranega trga 

(več sto ponudnikov) s 
potencialom za rast 

Partnerski program 
nudi geografsko 

pokritost,  kvalitetno 
prodajo & poznavanje 

trga 

ESOP program 
zagotavlja pripadnost 

ustvarjanju vrednosti za 
delničarje 

Makedonija 

Slovenija Srbija 

Bosna in 

Herzegovina 

Hrvaška 

Črna Gora 

Uprava meni, da lahko podjetje raste s stopnjo 30 
do 90% v naslednjih letih - zaradi konsolidacije 

panoge v regiji. 

Kosovo 

Majhna 

prisotnost ali 

planiran 

vstop. 

SLO HR BH SR ČG KS MK 

Število registriranih podjetij 170.269 220.900 33.266 127.173 23.788 41.056 101.893 

Število delujočih podjetij 162.529 101.000 17.431 111.967 19.802 41.056 57.421 

Število podjetij, ki je kupilo  PANTHEON 3.517 1.178 1.534 1.173 309 31 479 

Št., ki uporabljajo PANTHEON računovodstvo 15.520 5.827 2.813 4.077 998 62 838 

Prodani / Aktivni 2,2% 1,2% 8,8% 1,0% 1,6% 0,1% 0,8% 

Računovodstvo / Aktivni 9,5% 5,8% 16,1% 3,6% 5,0% 0,2% 1,5% 

Albania 

Bulgaria 
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146 741 1.143 
1.804 2.594 

3.415 4.465 
6.023 
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Št.podjetij Št.uporabnikov 

Hitra rast števila uporabnikov… 

… z vse 
bolj 
stabilno 
bazo. * Ostali prihodki vključujejo Gostovanje, Storitve, Izobraževanje 

Dodatna perspektiva za rast prihaja od 
PANTHEON Farm  projekta: 
 Manj konkurence & nižja penetracija. 
 Prednost prvega. 
 EU podpira  R&R in implementacijo na tem 

področju.  
Datalab  planira prodati okoli 1.200 licenc na 
tem novem trgu do konca leta in ustvariti za 0,8 
mio EUR prihodkov ali 32 EUR na mesec na 
uporabnika na oblaku. 

+>2.000 v zadnjih 5 mesecih 
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1. Visoka rast uporabnikov, podjetij in 
nameščene baze. Prihodki  se povečujejo za 
več kot 10% na letni ravni. 

2. Regionalna izpostavljenost / diverzificiranost. 

3. Uveljavljen model rasti. 

4. Izboljšanje prihodkov v smeri bolj stabilnega 
toka (vzdrževanje) in dolgoročne baze 
uporabnikov. 

5. Privlačno vrednotenje. 

  

 

 

 

1. Negotovost glede časa pospeška pri rasti in 
zato tudi glede pričakovanj upravnega odbora 
(odvisno od panožne in gospodarske 
dinamike). 

2. Nadaljevanje šibke gospodarske aktivnosti na 
ključnih trgih v letu 2014. 

3. Cenovni pritiski in visoka volatilnost prodaje 
novih licenc. 

  
1. PANTHEON Farm projekt (t.i. blue ocean 

market z izjemnim potencialom za rast). 

2. Sodelovanje s Telekomi pri nudenju “cloud” 
storitev. 

3. Konsolidacija v panogi lahko vodi do izjemno 
visoke rasti in pridobivanja tržnega deleža v 
prihodnjih letih. 

4. Izboljšanje gospodarske aktivnosti v regiji. 

 

 

1. Neopredmetena sredstva so lahko tvegana, če 
se načrti in investicije v raziskave in razvoj ne 
materializirajo. 

2. Konkurenčni pritiski večjih IT podjetij (ne pri 
Farm projektu). 

3. Prihodnje dokapitalizacije predstavljajo 
tveganje za razvodenitev, v primeru, da 
naložbe ne prinesejo ustreznih donosov. 

 

 

SWOT 

Priložnosti Nevarnosti 

Prednosti Slabosti 
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EBIT marža v % 

Regresija na EV/Prihodke in maržo Podatki na dan 16.05.2014*  TTM 
EV/Prihodki 1,5 
EV/EBITDA 5,5 
EV/EBIT 18,4 
P/E 13,5 
P/B 1,9 

* Vključenih vseh 250.000 dodatnih delnic iz pričakovane 

dokapitalizacije in 135.852 delnic na podlagi ESOP & MSOP 

programa. 
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Ključne predpostavke: 
 Rezultati za zadnjih 12 mesecev. 
 Vključitev dodatnih 250.000 navadnih delnic z oznako DATR. 
 Ne vključuje vseh potencialnih pozitivnih efektov od dokapitalizacije (npr. nižji neto dolg). 

 Analiza občutljivosti 
Cena v EUR 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

EV/Prihodki 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 

EV/EBITDA 5,0 5,5 6,1 6,6 7,2 7,7 

EV/EBIT 16,6 18,4 20,2 22,0 23,9 25,7 

P/E 11,8 13,5 15,1 16,8 18,5 20,2 

P/B 1,6 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 

Cena v EUR: 

11,8 13,5 15,1 16,8 18,5 20,2 

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

P/E 
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Alokacija sredstev iz dokapitalizacije (cca 200-250 tisoč delnic) 

Poglobitev sodelovanja s 
telekomunikacijskimi  
operaterji v Sloveniji, 

Srbiji,  Hrvaški in 
Makedoniji. 

RAZVOJ TRGA 

Konsolidacija trga z 
deljenjem prihodkov od 
prometa uporabnikov. 

Nove cloud storitve: 
Elektronski arhivi 

Elektronski dokumenti 

Vpeljava cloud storitev na 
Kosovo, v Bulgarijo in  

Črno Goro 

Marketinški stroški za 
Agro v Sloveniji, Hrvaški in 

Makedoniji (scale up). 

Agro  vstop v Švico 
,Avstrijo in Češko. 

Agro razširitveni projekti v 
Srbiji, Poljski in Romuniji. 
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Ključne predpostavke: 
 Napovedi upravnega odbora za 2015, 2016 in 2017. 
 Vključitev dodatnih 250.000 navadnih delnic z oznako DATR. 
 Tržna cena 4 EUR za delnico DATR, podatki za neto dolg na 31.3.2014. 

v 1000 EUR 2015F 2016F 2017F 
Konsolidirani prihodki 6.531,7 8.883,3 11.562,1 
- od tega FarmAccounting 416,7 1.053,6 1.873,0 
Čisti dobiček pri hčerinskih družbah 62,4 673,1 1.363,9 
Konsolidiran čisti dobiček 1.027,2 2.060,2 2.633,0 
Neobvladujoč delež   -4,8 75,8 214,6 
Neto marža 15,8% 22,3% 20,9% 

12,4 

8,2 

4,3 3,5 

TTM 2015F 2016F 2017F 

P/E 

1,5 
1,6 

1,2 
0,9 

TTM 2015F 2016F 2017F 

EV/Prihodki 
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Večji projekti za razširitev & rast bodo 
podprte z dokapitalizacijami. 

Te pa bodo vodile tudi v višanje deleža 
institucionalnih vlagateljev v lastniški 
strukturi podjetja. 

Kar bi moralo voditi v večjo tržno 
kapitalizacijo in višjo likvidnost delnice. 
 
 

 Vsak mejnik predstavlja možnost za 
izstop. 

FPO 

Pospešek 
rasti 

Nov mejnik: priložnost 
za izstop 

Možni 
vstop 
strateškega 
partnerja 

Vodstvo podjetja meni, da bo potrebna nova 
dokapitalizacija  v roku 2-3 let:  
za Datalab HQ in / ali Datalab Agro. 

Sedanjost…           2014 – 2019                                … Prihodnost. 



15 

Za izdelavo in posredovanje dokumenta je odgovorna ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Invest). Nadzorni organ ALTA Invest je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Poljanski nasip 6, Ljubljana. 
Z namenom preprečitve in izogibanja nasprotij interesov sta oddelek analiz in oddelek TradePorta v okviru ALTA Invest organizacijsko ločen del podjetja, ki je strokovno neodvisen n na podlagi različnih dejavnikov po lastni presoji odloča o izboru, spremljanju in ažuriranju naložbenih priporočil o posameznih izdajateljih. ALTA 
Invest, investicijske storitve, d.d. v okviru svoje informacijske politike zagotavlja delovanje ustreznih informacijskih pregrad in onemogoča dostopnost baz podatkov in ostalega gradiva, ki jih v okviru svojega dela uporabljajo zaposleni v oddelku analiz, drugim nepooblaščenim delavcem.   
Podatki o preteklem poslovanju so pridobljeni in obdelani ter napovedi oziroma strategije izdelane (v kolikor jih dokument vsebuje) na podlagi javno dostopnih podatkov, objavljenih računovodskih izkazov in gradiv za skupščine delničarjev, letnih in medletnih poročil, drugih javnih objav podjetij, podatkov iz informacijskega 
sistema Bloomberg L.P., London in drugih javno dosegljivih virov (Reuters, Capital IQ, The Financial Timer, Business Week, The Economist itd.) ter lastnih izračunov.  
Ne ALTA Invest, ne osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta, ne odgovarjajo za popolnost, ažurnost in pravilnost posredovanih podatkov, ki so jih pridobile iz različnih javnih baz in javno dosegljivih virov, kot tudi ne za obdelave teh podatkov, 
izračune in analize, napravljene na podlagi teh podatkov. 
Pri izdelavi dokumenta so bile lahko uporabljene naslednje podlage za vrednotenje oziroma metodologije za ocenjevanje finančnega instrumenta ali izdajatelja za določitev ciljne cene finančnega instrumenta: metoda čiste neto sedanje vrednosti oziroma metoda likvidacijske vrednosti, metoda diskontiranih denarnih tokov 
(pričakovanih dividend ali prostih denarnih tokov), metoda relativnih vrednosti (vrednotenje preko primerljivih podjetij), metoda primerljivih prodaj (vrednotenje preko primerljive prevzemne transakcije), tehnična analiza . 
Dokument ni  investicijska raziskava ali tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI). Gre le za kratki prezentacijski dokument. Prav tako dokument ne pomeni ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo 
obravnavanih finančnih instrumentov. Dokument tudi ni prospekt izdajatelja, pri čemer ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., nima nobene pristojnosti podajanja zagotovil v imenu izdajatelja.  
Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti. Zgodovinski podatki o donosih finančnega instrumenta namreč ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. 
V primeru, da dokument vsebuje napovedi, strategije, razmerje med tveganjem in nagrado (v nadaljevanju: napovedi), ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta, izjavljajo, da si kot dobri strokovnjaki prizadevajo vedno podati 
popolne, uporabne in resnične napovedi. Napovedi predstavljajo na podlagi podatkov, znanj in izkušenj oblikovana pričakovanja, podkrepljena z dogajanjem v preteklosti, za uresničitev katerih ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi 
dokumenta, ne jamčijo. 
ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače, ne prevzemajo odgovornosti za rezultate ali katerekoli druge posledice dejanj ali opustitev, opravljenih na podlagi omenjenega dokumenta. ALTA Invest in osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako 
drugače, torej ne jamčijo za donosnost finančnih instrumentov.  
Delnica je lastniški finančni instrument. Glede na pravice iz delnic so delnice navadne (redne) in prednostne (ugodnostne). Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: pravico do udeležbe pri upravljanju družbe; pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po 
likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice so delnice, ki zagotavljajo njihovim imetnikom poleg pravic, ki pripadajo navadnim delnicam, še določene prednostne pravice, na primer prednost pri izplačilu vnaprej določenih zneskov ali odstotkov od nominalne vrednosti delnic ali dobička, prednost pri izplačilu ob likvidaciji 
družbe in druge pravice, določene s statutom družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice. Donos lastniškega finančnega instrumenta je sestavljen iz izplačanih dividend, o katerih odločajo lastniki podjetja na skupščini, ter razlike v ceni delnice, ki nastane od trenutka prodaje in nakupa. Razlika je 
lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo. 
Tveganja, povezana z investiranjem v delnice, so npr. izguba, povezana s padcem cen delnic, upoštevaje dejstvo, da pretekli donosi ne jamčijo bodočih; tveganje nedoseganja pričakovanih bodočih poslovnih rezultatov izdajatelja; tveganje stečaja oziroma neizpolnitve obveznosti izdajatelja; tveganje drugih sprememb v 
gospodarstvu, na katere izdajatelj ne more vplivati in ki lahko povzročijo spremembo vrednosti naložbe (tržna tveganja), kot npr. spremembe obrestnih mer (tveganje obrestne mere) in sprememba zakonodaje (še posebej na področju urejanja trgov denarja in trgov kapitala, na področju davkov in mednarodnega pretoka 
kapitala), naravne in ekološke nesreče, vojne in ostale konfliktne situacije ali druge primere višje sile; pomanjkanje povpraševanja po delnici, zaradi katere imetnik le-te v želenem trenutku ne bo mogel prodati oz. jo bo lahko prodal le po nižji ceni; nelikvidnost povečuje razliko med ponujeno in povpraševano ceno na trgu, ki 
se lahko močno razlikujeta od povprečne tržne cene (likvidnostno tveganje); v primeru, da se delnica glasi na tujo valuto, investitor sprejema tudi valutno tveganje; donos finančnega instrumenta je v tem primeru odvisen tudi od gibanja tuje valute glede na domačo, kar lahko vpliva na zmanjšanje donosa zaradi neugodnih 
valutnih nihanj. Naložba v delnice ne vsebuje finančnega vzvoda. Z nakupom delnic vlagatelj tvega izgubo celotne investicije. 
Prodajna cena finančnega instrumenta praviloma ni znana vnaprej in se lahko razlikuje od cene, ki je bila uporabljena pri računanju pričakovanega bruto donosa. Torej se lahko pričakovani in realizirani bruto donos razlikujeta. Upoštevati pa je potrebno tudi, da na neto donos finančnega instrumenta vplivajo tudi stroški in 
provizije, povezane z nakupom in prodajo finančnega instrumenta, in morebitne davščine. Razlika je lahko pozitivna ali negativna in jo je nemogoče napovedovati z gotovostjo. 
Vlaganje v finančne instrumente je povezano tudi s tveganjem. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve. Dokument, namenjen širšemu krogu oseb, ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z 
naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih preostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino dokumenta. Pred vlaganjem v finančne instrumente, ki so predmet dokumenta, se posvetujete s strokovnjakom ALTA Invest. 
ALTA Invest je borzno posredniška družba, katere dejavnost obsega med drugim tudi sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančni instrumenti, izvrševanje naročil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov za račun strank ter poslovanje za svoj račun. ALTA Invest je pooblaščeni član Ljubljanske borze, d. 
d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana. 
Osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta, izjavljajo, da njihovo plačilo ni neposredno vezano na specifična priporočila ali mnenja, izražena v dokumentu, niti neposredno na posle v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih opravlja ALTA Invest in z 
ALTA Invest povezane pravne osebe. Je pa lahko plačilo analitika, zadolženega za spremljanje zadevnega izdajatelja, omenjenega v dokumentu ali prispevku, med drugimi dejavniki vezano tudi na dobičkonosnost ALTA Invest, katerega del lahko predstavlja tudi dobiček od opravljanja investicijskih storitev.  
Fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta izjavljajo, da niso pridobile deležev v izdajatelju pred javno ponudbo takih deležev. 
ALTA Invest izjavlja, da je ta dokumenta pred njegovim razširjanjem razkrila izdajatelju. 
Po vednosti ALTA Invest: 
 ni pomembnejših udeležb v smislu deleža ALTA Invest, fizične osebe, ki dela za ALTA Invest, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju  dokumenta, ali s katero od teh oseb povezane pravne osebe v izdajatelju, ki presega 5% osnovnega kapitala izdajatelja oz. 

deleža izdajatelja, ki presega 5% osnovnega kapitala ALTA Invest ali z ALTA Invest, oz. s fizično osebo, ki dela za ALTA Invest, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju dokumenta, povezane pravne osebe: 
 tako ALTA Invest, kot tudi z ALTA Invest povezane pravne osebe in druge pravne ali fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta, so v preteklosti že ali v prihodnosti še bodo sklepali posle s finančnimi instrumenti ali z izdajatelji, ki so 

predmet dokumenta. Na dan objave dokumenta so torej avtorji dokumenta, ALTA Invest, z ALTA Invest povezane pravne osebe in druge pravne ali fizične osebe, ki za ALTA Invest delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in ki so sodelovale pri izdelavi dokumenta, lahko imeli v lasti finančni instrument, na 
katerega se dokument nanaša. 

 niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju dokumenta, ne s katero od teh oseb povezana pravna oseba, ni vzdrževalec trga finančnih instrumentov izdajatelja;  
 niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju dokumenta v preteklih 12-ih mesecih ni vodila javne ponudbe finančnih instrumentov navedenega izdajatelja ali sodelovala pri njeni izvedbi;  
 niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju dokumenta z izdajateljem ni sklenila dogovora oziroma pogodbe o izdelavi tega dokumenta; 
 niti ALTA Invest niti fizična oseba, ki dela za ALTA Invest na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kako drugače in je sodelovala pri izdelavi, posredovanju ali razširjanju dokumenta v zvezi s finančnimi instrumenti, ki so predmet tega priporočila ali z izdajateljem, na katerega se dokument nanaša, nima nasprotij interesov, razen 

morebitnih razkritij v preostalem delu tega dokumenta.  
ALTA Invest d.d. je v zadnjih 12 mesecih izvajala  investicijske storitve za izdajatelja. ALTA Invest d.d. je začasno prekinila pogodbo o spremljavi izdajatelja, za katero prejema finančno nadomestilo. ALTA Invest d.d. ima z izdajateljem sklenjeno pogodbo o svetovanju pri dokapitalizaciji. 
Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz. Na dan javne objave, avtor dokumenta ni imel v lasti vrednostnih papirjev izdajatelja. 
Prejemnik tega dopisa lahko uporablja z dopisom prejete informacije in podatke v osebne namene, če gre za fizično osebo, ali za potrebe lastnega poslovanja, če gre za pravno osebo (in ne v njene pridobitniške namene), pri čemer jih ne sme posredovati, prenašati ali kako drugače priskrbeti kakšni drugi fizični ali pravni osebi 
ali jih distribuirati ali reproducirati, brez predhodnega dovoljenja ALTA Invest. 
Vsebina dokumenta je lahko predmet avtorsko pravnega in s tem sodnega varstva. 
Ostale informacije o storitvah ALTA Invest ter finančnih instrumentih, vključno s Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti in ceniki ter ostala razkritja, so dostopna na http://www.alta.si, http:// http://www.alta.si/dokumenti_pogoji_in_ceniki, 
http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Razlaga_financnih_instrumentov. 
   
DOKUMENT JE BIL PRIPRAVLJEN IN DISTRIBUIRAN V REPUBLIKI SLOVENIJI IN V SKLADU Z ZAKONODAJO REPUBLIKE SLOVENIJA. DOKUMENT STE TAKO PREJELI BODISI V OKVIRU DISTRIBUCIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI BODISI NA PODLAGI VAŠE IZRECNE ZAHTEVE, DANE DATALABU ALI DRUŽBI ALTA INVEST.  
 
DOKUMENT NI NAMENJEN DISTRIBUCIJI (NEPOSREDNI ALI POSREDNI) IN NE SME BITI DISTRIBUIRAN V ZDA, KANADI, AVSTRALIJI, NA JAPONSKEM ALI V VELIKI BRITANIJI IN BREZ IZRECNEGA DOVOLJENJA ALTE INVEST. DISTRIBUCIJA DOKUMENTA ALI VSEBINE DOKUMENTA V DRŽAVAH Z DRUGO ZAKONODAJO JE LAHKO 
OMEJENA Z ZAKONODAJO ALI JE DRUGAČE UREJENA Z ZAKONODAJO, ZATO SE MORA BRALEC SAM POZANIMATI GLEDE TEH OMEJITEV. S PRIDOBITVIJO TEGA DOKUMENTA SE BRALEC ZAVEZUJE OMENJENIM OMEJITVAM.  

http://www.alta.si/
http://www.alta.si/Organizacija_skupine/Ceniki_pogoji_in_akti
http://www.alta.si/dokumenti_pogoji_in_ceniki
http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Razlaga_financnih_instrumentov
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Ime Delovno mesto Telefon E-naslov 
Milena Brodnjak Vodja prodaje institucionalcem +386 1 32 00 320 milena.brodnjak@alta.si 

Ime Delovno mesto Telefon E-naslov 
Sašo Stanovnik Vodja oddelka analiz +386 1 32 00 310 saso.stanovnik@alta.si 

Ime Delovno mesto Telefon E-naslov 
Aleš Škerlak Izvršni direktor Skupine Alta +386 1 32 00 202 ales.skerlak@alta.si 

Ime Delovno mesto Telefon E-naslov 
Jasna H. Brdnik Samostojna svetovalka +386 1 32 00 334 jasna.brdnik@alta.si 

PRODAJA – ALTA INVEST d.d.: 
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