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1 POVZETEK POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA ZA UVRSTITEV 
NOVOIZDANIHDELNIC DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE D.D., LJUBLJANA 
NA ORGANIZIRANI TRG 

 

To je povzetek »Poenostavljenega prospekta za uvrstitev Novoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije 
d.d., Ljubljana na organizirani trg«, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »ATVP«) 
potrdila z odločbo številka 40200-4/2014-7 z dne 5.8.2014 (v tekstu: »poenostavljeni prospekt«). 

Ta povzetek poenostavljenega prospekta vključuje le osnovne informacije o izdajatelju in Novoizdanih 
delnicah in ga je potrebno brati kot uvod k poenostavljenemu prospektu. Vlagatelj naj pred vsako odločitvijo 
za naložbo v delnice družbe DATALAB Tehnologije d.d. preuči poenostavljeni prospekt v celoti.  

Če bo vlagatelj kot tožnik začel sodni postopek v zvezi z informacijami, vsebovanimi v tem poenostavljenem 
prospektu, se lahko zgodi, da bo moral, glede na nacionalno zakonodajo v drugi državi članici EU, nositi 
stroške prevoda poenostavljenega prospekta v uradni jezik sodišča pred začetkom takega postopka. 
Civilnopravno odgovornost nosijo izključno osebe, ki so pripravile povzetek poenostavljenega prospekta, 
vključno z njegovim prevodom, vendar samo, če je povzetek poenostavljenega prospekta zavajajoč, netočen 
ali neskladen, kadar se ga bere skupaj z drugimi deli poenostavljenega prospekta ali če, kadar se ga bere 
skupaj z drugimi deli poenostavljenega prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč 
pri odločanju o morebitni naložbi v takšne vrednostne papirje. 

Poenostavljeni prospekt je sestavljen na podlagi 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list 
RS, št. 67/07 s spremembami; v nadaljevanju: »ZTFI«) in ne predstavlja prospekta, ki je oblikovan skladno z 
Uredbo Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s 
sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4. 2004 s spremembami 
in dopolnitvami; v nadaljevanju: »Prospektna uredba«). 

 

1.1 OSNOVNI PODATKI O IZDAJATELJU 

1.1.1 Pravno in poslovno ime izdajatelja 
Firma izdajatelja:     DATALAB Tehnologije d.d.   
Skrajšana firma izdajatelja:    DATALAB d.d. 

1.1.2 Matična in davčna številka izdajatelja  
Matična številka izdajatelja:    1864629000   
Davčna številka izdajatelja:    SI87965399 

1.1.3 Sedež, poslovni naslov in kontaktni podatki izdajatelja 
Sedež izdajatelja:     Ljubljana     
Poslovni naslov izdajatelja:    Koprska ulica 98,SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija 
Telefon izdajatelja:     01 252 89 00     
Faks izdajatelja:     01 252 89 10     
E- pošta izdajatelja:    info@datalab.si     
Spletna stran izdajatelja:    www.datalab.si, www.datalab.eu 

1.1.4 Pravnoorganizacijska oblika izdajatelja 
Pravnoorganizacijska oblika izdajatelja:   delniška družba d.d. 

1.1.5 Kraj, datum in številka registracije izdajatelja, registrski organ, trajanje izdajatelja 
Številka vpisa izdajatelja v sodni register:  številka registrskega vložka13865100  
Kraj registracije izdajatelja:    Ljubljana 
Država registracije izdajatelja:    Republika Slovenija   
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Registrski organ:     Okrožno sodišče v Ljubljani    
 
Datum vpisa izdajatelja v sodni register:  21. 11. 2003   
Trajanje izdajatelja:     za nedoločen čas 
 

1.1.6 Šifra glavne dejavnosti izdajatelja 
Šifra glavne dejavnosti izdajatelja:  58.290 (Drugo izdajanje programja)    
 

1.1.7 Zakonodaja, po kateri izdajatelj posluje 
Zakonodaja, po kateri izdajatelj posluje:  slovenska; izdajatelj posluje v skladu z Zakonom o 

gospodarskih družbah (ZGD-1) in po drugi veljavni slovenski 
zakonodaji. 

 

1.1.8 Poslovno leto izdajatelja in skupine Datalab 
Poslovno leto za družbo DATALAB Tehnologije d.d. in Skupino Datalab ni enako koledarskemu letu, in sicer 
poslovno leto od dne 30. 6. 2007 dalje traja od 1.7. (1. julija) tekočega leta do 30.6. (30. junija) naslednjega 
koledarskega leta. 

1.1.9 Upravni odbor izdajatelja in višji vodstveni delavci v Skupini Datalab 
Družba DATALAB Tehnologije d.d. ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta skupščina delničarjev 
družbe in upravni odbor. Na datum tega poenostavljenega prospekta ima upravni odbor družbe 3 člane, in 
sicer ga sestavljajo: 

 Lojze Zajc, predsednik upravnega odbora; 
 Nedim Pašić, član upravnega odbora, neizvršni član; 
 Andrej Mertelj, član upravnega odbora in izvršni direktor 

 

Ostali ključni kadri v Skupini Datalab so: 

 Dare Rihter, Vodja razvoja 
 Matija Kešpret, Vodja operative 
 Sašo Jovanovski, Vodja poslovnega razvoja za Jugovzhodno Evropo (»Business development SEE«) 
 Tihomir Stričević, Vodja PfC programa 

 

1.1.10 Opis skupine in položaj izdajatelja v skupini 
Skupino Datalab sestavljajo obvladujoča družba DATALAB Tehnologije d.d.,1 ter odvisna podjetja v 
posameznih državah. V Sloveniji je družba DATALAB Tehnologije d.d. aktivnosti upravljanja partnerskega 
kanala tako kot v ostalih državah avgusta 2010 prenesla na ločeno podjetje – Datalab SI d.o.o.. Tako je 
oblikovan tudi poslovni načrt za prihodnjih pet let: obvladujoča družba DATALAB Tehnologije d.d. skrbi za 
razvoj, trženje blagovne znamke ter upravljanje skupine, odvisna podjetja (t. i. SUB-i2) pa skrbijo za 
upravljanje partnerske mreže v posameznih državah – Hrvaški, Bosni, Srbiji, Makedoniji. Kosovski trg 
zaenkrat pokriva odvisno podjetje v Makedoniji (promet na Kosovu se izkazuje v poročilih Datalab MK d.o.o. 
kot prihodki na tujih trgih), trg Albanije pa od oktobra 2012 dalje ustanovljena odvisna družba v Tirani. 
Podjetje Datalab Bulgaria Ltd v Bolgariji je bilo ustanovljeno septembra 2009 in je od takrat operativna,  v 
poslovnem letu 2011 pa je družba Datalab d.d. začela s postopkom pridobivanja 50 % lastniškega deleža in 
dne 19.9.2012 tudi vplačala lastniški kapital in dokapitalizacijo. Podjetje v Švici je Datalab d.d. ustanovil 
skupaj z švicarskimi solastniki Datalab AL marca2014. 

  

                                                           
1Obvladujoča družba ali HQ (angl. headquarters). 
2SUB (angl. subsidary) – hčerinsko podjetje, ki skrbi za upravljanje partnerske mreže. Partnerji skrbijo za SIS (angl. Sales, Implementation and Support) 
aktivnosti na trgu. 
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Tabela 1:  Odvisne in druge družbe izdajatelja 

Odvisne in 
druge 
družbe 

Država 
sedeža 

Dejavnost 
Neposredno 
/posredno lastništvo 

Odvisna družba 
Datalaba d.d. na 

Delež Datalaba d.d. v 
osnovnem kapitalu 
odvisne oz. druge družbe 
(neposredni in posredni); 
v % 

Delež glasovalnih pravic 
Datalaba d.d. v odvisni oz. 
drugi družbi (neposredni 
in posredni); v % 

30.6. 30.6. 31.3. 30.6. 30.6. 31.3. 30.6. 30.6. 31.3. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Firma oz. 
skrajšana 
firma 

  
neposredno/posredno 

 
da/ne 

da/ne 
 

da/ne 
  

 
 

  

Datalab 
Tehnologije  
d.o.o. 

Hrvaška 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

Datalab BH 
d.o.o. 

BIH 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 100% 51% 51% 51% 

Datalab SR 
d.o.o. 

Srbija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Datalab MN 
d.o.o. 

Črna gora 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

Datalab SI 
d.o.o. 

Slovenija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Datalab 
Bulgaria 
Ltd.. 

Bolgarija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Datalab AL 
Sh.p.k. 

Albanija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Datalab 
Agro AG 

Švica 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno  
 

Ne   50%  
 

50% 

Datalab 
Automotive 
d.o.o. 

Srbija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 

Datalab MK 
d.o.o. 

Makedonija 
Računalništvo 
in 
informatika 

Neposredno 
 

Da Da 
 

Da 100% 100% 100% 
100% 

100% 100% 

 

Družba Datalab d.d. je dne 20.5.2014 kupila preostali 49% delež družbe Datalab BH d.o.o. in tako postala 
100% lastnik imenovane družbe v Bosni in Hercegovini. 

Na Datalab Agro AG je iz Datalab d.d. v postopku prenos avtorskih pravic nad PANTHEON Farming z 
namenom povečanja fleksibilnosti delovanja ter financiranja in pravne zaščite. Kot navedeno zgoraj, je 
družba DATALAB d.d. imetnik delnic družbe Datalab AGRO AG v višini, ki predstavlja 50% osnovnega kapitala 
družbe Datalab AGRO AG, imetnik preostalih delnic družbe Datalab AGRO AG v višini, ki predstavlja 50% 
osnovnega kapitala družbe Datalab AGRO AG, pa je družba Mattig Management Partners AG, Bahnhofstrasse 
28, Švica (v nadaljevanju: »Mattig«). V zvezi z lastništvom družbe Datalab AGRO AG sta družba DATALAB d.d. 
in družba Mattig dne 28.3.2014 sklenili opcijsko pogodbo (v nadaljevanju: »Opcijska pogodba«), v skladu s 
katero ima družba DATALAB d.d. nakupno, družba Mattig pa prodajno opcijo za nakup oziroma prodajo 
delnic družbe Datalab AGRO AG v imetništvu družbe Mattig. V skladu z Opcijsko pogodbo se družbi Mattig 
namesto kupnine v denarju zagotovijo delnice družbe DATALAB d.d., in sicer po ceni 2,9 EUR za 1 delnico 
DATR, ob upoštevanju vrednosti družbe DATALAB d.d.v višini 4.200.000,00 EUR in števila izdanih delnic DATR 
v višini 1.700.000 (navedeni podatki temeljijo na javno objavljenih nekonsolidiranih finančnih izkazih drugega 
tromesečja poslovnega leta 2014 z dne 28.2.2014.) Nakupno oziroma prodajno opcijo je v skladu z določili 
Opcijske pogodbe možno izvršiti v roku 2 let od dneva ustanovitve družbeDatalab AGRO AG  oziroma 
nemudoma v primeru spremembe kontrole nad družbo DATALAB d.d.. 
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1.2 INFORMACIJE O PONUDBI NOVOIZDANIH DELNICAH, KI BODO UVRŠČENE V TRGOVANJE NA 
LJSE 

1.2.1.1 Sklep upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014 

Na datum tega poenostavljenega prospekta v sodni register vpisani osnovni kapital družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. znaša 2.490.921,65 EUR in je razdeljen na 2.120.401 navadnih imenskih prosto prenosljivih 
kosovnih delnic z glasovalno pravico istega razreda, od katerih je 1.870.401 delnic (Obstoječe delnice) že 
izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi 
KDD d.d.,  in sicer pod oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513,  in uvrščenih v trgovanje na  LJSE, in sicer v  
okviru Vstopne kotacije Trga delnic, za 250.000 delnic (Novoizdane delnice) pa je bil na KDD d.d. podan nalog 
za izdajo v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD d.d. 
(pod ustreznima odložnima pogojema) in na LJSE zahteva za uvrstitev na borzni trg LJSE (pod ustreznim 
odložnim pogojem); ta poenostavljeni prospekt je torej pripravljen za namen uvrstitve Novoizdanih delnic na 
borzni trg LJSE. 

Novoizdane delnice bodo izdane na podlagi sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o 
povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 06. 2014 na 
podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 18. 02. 2013, ki je bil vpisan v sodni 
register dne 22. 02. 2013 (v tekstu tudi: »Sklep upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014« ali »Sklep 
upravnega odbora izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014«), s 
katerim je bilo med drugim določeno, da se osnovni kapital družbe DATALAB, ki je na dan sprejema 
predmetnega sklepa znašal 2.197.236,44 EUR in je bil razdeljen na 1.870.401 navadnih prosto prenosljivih 
nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v tekstu: »Obstoječe 
delnice«), poveča z denarnimi vložki za največ 293.685,21 EUR z izdajo do največ 250.000 novih navadnih 
prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe 
tvorijo isti razred (v tekstu: »Novoizdane delnice« oz. »Nove delnice«), tako da bo po povečanju znašal 
največ 2.490.921,65 EUR in bo razdeljen na do 2.120.401 delnic. Sklep upravnega odbora izdajatelja o 
povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014 za ponudbo Novoizdanih delnic ni imel 
določenega praga uspešnosti, torej je veljalo, da bo ponudba uspešna, če bo vpisana in vplačana vsaj ena 
Novoizdana delnica, prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. pa je bila v 
celoti izključena. Emisijska vrednost ene Novoizdane delnice je znašala 4,25 EUR, skupna emisijska vrednost 
vseh Novoizdanih delnic pa največ 1.062.500,00 EUR. 

1.2.1.2 Pogoji, pod katerimi je potekala ponudba Novih delnic 

Ponudba Novoizdanih delnic je bila sestavljena iz vrst ponudb vrednostnih papirjev javnosti, za katere velja 
izjema od obveznosti objave prospekta v smislu Prospektne direktive, zato za ponudbo Novoizdanih delnic 
prospekt za ponudbo delnic javnosti v smislu Prospektne direktive ni bil pripravljen.  

Ponudba Novoizdanih delnic je bila naslovljena na naslednje kategorije vlagateljev oz. sestavljena iz 
naslednjih vrst ponudbe: 

(A) ponudbe, naslovljene na vse fizične in pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki niso dobro poučeni 
vlagatelji (»Mali vlagatelji«), in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 
49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (tj. gre za ponudbo, naslovljeno na manj kot 150 
fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja);  

(B) ponudbe, naslovljene na institucionalne vlagatelje (»Institucionalni vlagatelji«), in sicer:  

 v Republiki Sloveniji: na dobro poučene vlagatelje, kot jih opredeljuje 44. člen Zakona o trgu 
finančnih instrumentov, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. 
odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov; 

 v Republiki Hrvaški: na kvalificirane vlagatelje, kot so opredeljeni v 6. točki 343. člena Zakona 
o tržištu kapitala, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. odstavka 351. 
člena Zakona o tržištu kapitala (NN. 88/08 s spremembami in dopolnitvami; v tekstu: »Zakon 
o tržištu kapitala«), 

(C) ponudbe v katerikoli državi članici Evropske unije na podlagi katere koli izjeme oz. izjem iz 2. točke 3. 
člena Prospektne direktive, pod pogojem, da ne bo nobena od navedenih vrst ponudbe Novoizdanih 
delnic imela za izdajatelja ali družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana oz. ALTA Skupina 
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d.d., Železna cesta 18, Ljubljana za posledico obveznosti objave prospekta skladno s 3. členom 
Prospektne direktive; 
 
v nadaljevanju za Male vlagatelje, Institucionalne vlagatelje in vlagatelje iz točke (C) tega odstavka, 
skupaj tudi: »Vlagatelji«. 

Ponudba Novoizdanih delnic je potekala pod pogoji, določenimi v Sklepu upravnega odbora izdajatelja o 
povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014, in Ponudbenem dokumentu. 

1.2.1.3 Okvirni potek ponudbe Novoizdanih delnic 

Vlagatelji so imeli v skladu s Sklepom upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 in Ponudbenim 
dokumentom možnost podati zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic z izpolnitvijo 
vpisnega navodila, in sicer v času od 30.06.2014 od 9.00 CESTdo 07.07.2014 do 12.00 CEST. Izdajatelj je 
odločitev o alokaciji Novoizdanih delnic sprejel dne 07. 07. 2014 in Vlagatelje, ki so oddali zavezujočo 
ponudbo za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic, dne 07. 07. 2014 obvestil o preliminarni ne/dodelitvi 
Novoizdanih delnic in jih pozval k vplačilu ustreznega zneska glede na preliminarno dodeljeno količino 
Novoizdanih delnic. Vplačila Vlagateljev za Novoizdane delnice so se izvajala v času od 08. 07. 2014 do 09. 07. 
2014. 

1.2.1.4 Informacija o izidu ponudbe Novoizdanih delnic 

V ponudbi Novoizdanih delnic je bilo pravilno vpisanih in vplačanih 250.000 Novoizdanih delnic, tj. vse 
Novoizdane delnice, ki so se ponujale s Sklepom upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 in 
Ponudbenim dokumentom. Emisijska vrednost 1 Novoizdane delnice je znašala 4,25 EUR na delnico, skupna 
emisijska vrednost vseh vpisanih in vplačanih Novoizdanih delnic pa je znašala 1.062.500,00 EUR. Glede na 
to, da za ponudbo Novoizdanih delnic prag uspešnosti ni bil določen, je bila ponudba Novoizdanih delnic 
družbe DATALAB Tehnologije d.d. uspešna.  

Ugotovitveni sklep upravnega odbora o izidu ponudbe Novoizdanih delnic in o novi višini osnovnega kapitala, 
v katerem je upravni odbor izdajatelja ugotovil, da je javna ponudba delnic, ki je potekala na podlagi Sklepa 
upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 
20.6.2014, uspešna in določil novo višino osnovnega kapitala družbe, je družba objavila dne 10. 07. 2014, 
povečanje osnovnega kapitala izdajatelja, povečanje števila izdanih delnic izdajatelja in sprememba statuta 
izdajatelja pa so bili v sodni register vpisani dne 25. 07. 2014. 
 
Izdajatelj je že dne 11. 7. 2014: 

 na KDD d.d. podal nalog za izdajo Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., in sicer z vpisom na Trgovalne račune 
Vlagateljev, ki so jim bile Novoizdane delnice dodeljene; predmetni nalog je bil podan pod 
kumulativno podanima odložnima pogojema vpisa povečanja osnovnega kapitala po Sklepu 
upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 v sodni register in izdajo odločbe Agencije za trg 
vrednostnih papirjev o potrditvi poenostavljenega prospekta za sprejem 250.000 Novoizdanih 
navadnih delnic družbe v trgovanje v Vstopno kotacijo LJSE; in  

 na LJSE podal zahtevo za uvrstitev Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE (pod odložnim pogojem 
izdaje Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.).  

 
S potrditvijo tega poenostavljenega prospekta je bil izpolnjen zadnji odložni pogoj za izdajo Novoizdanih 
delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD 
d.d., s katero se izpolni tudi odložni pogoj za uvrstitev Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE. 
 
Ugotovitveni sklep upravnega odbora o izidu ponudbe Novoizdanih delnic je bil javno objavljen dne 10. 07. 
2014, in sicer na SEOnetu (http://seonet.ljse.si/), na spletnih straneh izdajatelja (www.datalab.si) in na 
spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si). 

http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
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1.3 INFORMACIJE O NOVOIZDANIH DELNICAH, KI BODO UVRŠČENE V TRGOVANJE NA LJSE 

Novoizdane delnice z Obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred in so z njimi v vseh pogledih 
enakovredne. 

Tabela 2: Pregled značilnosti delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. 
Vrsta in razred delnic:  redne (navadne), enega razreda 

ISIN:  SI0031114513 

Oznaka delnic v centralnem registru KDD:  DATR* 

Zakonodaja, po kateri so delnice izdane: slovenska zakonodaja 

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov v zvezi z 
delnicami: 

stvarno pristojno sodišče v Ljubljani 

Imenske / prinosniške delnice:  imenske 

Oblika delnic: *Obstoječe delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v 
centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, za Novoizdane 
delnice pa je bil na KDD d.d. že podan nalog za izdajo v 
nematerializirani obliki(pod ustreznima odložnima pogojema). 

Valuta delnic: nimajo oznake valute 

Delnice z nominalnim zneskom / kosovne delnice:  kosovne 

Nominalni znesek / Pripadajoč znesek: 1,17474084 EUR (pripadajoči znesek) 

Prenosljivost delnic in opis omejitev proste prenosljivosti 
delnic: 

prosto prenosljive, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, 
statutom izdajatelja ter pravili poslovanja KDD 

Opis pravic, povezanih z delnicami: Pravica do udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do 
glasovanja imetnika delnice na skupščini po načelu ena delnica en 
glas (glasovalna pravica);  
 
Pravica do dela ustvarjenega dobička družbe (dividenda) v višini in 
rokih, kot to določi skupščina;  
 
Pravica do prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu 
z vsakokratnim sklepom skupščine; 
 
Pravica do izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob 
likvidaciji ali stečaju družbe 

Tip glasovalne pravice: Glasovanje. 
 
Način sklicevanja skupščine delničarjev, pogoji v zvezi z udeležbo 
delničarjev na skupščini izdajatelja in uresničevanjem njihovih 
glasovalnih pravic, kot tudi pogoji za veljavno odločanje skupščine 
so zapisani v statutu izdajatelja. 

Mesto trgovanja z delnicami:  1.870.401 delnic (Obstoječe delnice) je uvrščenih v 
trgovanje na  LJSE; segment: Trg delnic, podsegment: 
Vstopna kotacija; 

 
 za 250.000 delnic (Novoizdane delnice) je bila na LJSE 

podana zahteva za uvrstitev na borzni trg LJSEpod 
odložnim pogojem izdaje Novoizdanih delnic v 
nematerializirani obliki v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD 
d.d.(ta poenostavljeni prospekt je torej pripravljen za 
namen uvrstitve Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE). 

CFI koda: ESVUFR 

 

1.4 DEJAVNIKI TVEGANJA 

1.4.1 Tveganja, povezana z izdajateljem 

Kljub relativni majhnosti Skupine Datalab in v skupino vključenih družb obstaja v skupini zavedanje, da je 
področje upravljanja s tveganji eno izmed osnovnih področij, ki ga mora vsaka družba neprestano razvijati. 
Skupina Datalab je opredelila najpomembnejša in najverjetnejša tveganja po kriterijih pomembnosti in 
verjetnosti nastanka dogodka, pregledala ključne mehanizme notranjih kontrol ter oblikovala mehanizem 
spremljanja in obvladovanja tveganj. Cilj področja upravljanja s tveganji je zaznati tveganja in jih obrniti sebi 
v prid. 
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Tveganja znotraj Skupine Datalab so razdeljena na dve večji skupini: poslovna tveganja in finančna tveganja. 
Prikazana in razložena so v spodnji tabeli. 

1.4.1.1 Poslovna tveganja 

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Recesija 

Tveganje propada manjših 
podjetij in s tem zmanjševanje 
instalirane baze, manjši 
proračuni. 

Pozicioniranje: poslovna informatika kot pomoč pri 
zmanjševanju stroškov. 

Povečane aktivnosti konsolidacije ponudnikov 
konkurenčnih produktov v Skupino Datalab. 

Nižanje vstopnega praga z e-računovodstvom in 
gostovanjem. 

Precejšnja 

Intelektualna 
lastnina 

Tveganja v zvezi s patentno 
situacijo in pravnimi spori. 

Borba proti patentni zaščiti programske opreme. 

Prenos intelektualne lastnine za agro področje v Švico, 
kjer je sodna praksa boljša in hitrejša. 

Majhna 

Razvojni proces 
Tveganje, da se razvojni proces 
izdelka ne bo uspešno končal. 

Projektno zastavljeni procesi, nadzor razvoja, 
optimiziranje razvojnih procesov in konstanten nadzor. 

Majhna 

Zanesljivost 
dobaviteljev in 
poslovnih 
partnerjev 

Nevarnost nekonkurenčnih ali 
motenih dobav. 

Izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih 
dogovorov. 

Zmerna 

Konkurenca 

Nevarnost pojava nove 
konkurence ali okrepitev 
obstoječe. 

Konkurenca bistveno zniža cene 
svojih produktov v želji po 
preživetju. 

Pojav prevladujočega ponudnika 
v agroinformatiki. 

Spremljanje aktivnosti konkurenčnih podjetij, 
konstantno inoviranje poslovnega modela (npr. 
prodaja na obroke, partnerska struktura) ter produktov 
(stalen razvoj). 

Prehod iz CAPEX na OPEX model znotraj PANTHEON 
gostovanja. 

Širitev funkcionalnega nabora PANTHEON Farming in 
hitro zaseganje trgov. 

Zmerna 

Tehnološka 
zastarelost 

Nekonkurenčnost produktov 
zaradi tehnološke zastarelosti. 

Stalen razvoj, približno vsaka štiri leta razvoj nove 
generacije. 

Majhna 

Neizpolnjevanje 
ciljev PfC 
partnerjev 

PfC (»Partner from Competitor«; 
v tekstu: »PfC«) partner (glej 6.7 
tega poenostavljenega 
prospekta) ne izpolni začrtanih 
ciljev s pogodbo o odkupu 
avtorskih pravic. 

PfC program je varianta t.i. »earn-out« združitve, kjer 
je partner izplačan z deležem prihodkov, ki ga ustvari 
skupaj z Datalabom. Tveganje za družbo je običajno 
samo pavšal v višini cca 3-5% planiranih prihodkov. 

Majhna 

Upad kapacitete 
partnerske mreže 

Manjšanje števila partnerjev ali 
zasedenost implementacijskih 
kapacitet z obstoječimi posli. 

Širjenje mreže partnerjev, zmanjševanje potrebne 
podpore in časa implementacije. 
Vzpostavitev partnerskih sodelovanj z izobraževalnimi 
institucijami. 

Liberalizacija trga storitev podpore (računovodstva, 
svetovalci posamezniki, medsebojna podpora 
uporabnikov). 

Zmerna 

1.4.1.2 Finančna tveganja 

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Padec cene delnice 
Zaradi splošne negotovosti v 
finančnem sektorju se bo 
poslabšalo povpraševanje po 

Intenzivnejše komunikacije z analitiki in vlagatelji s 
ciljem predstavitve priložnosti v recesiji ter 
poudarjanjem srednjeročnega potenciala rasti. 

Precejšnja 
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finančnih instrumentih. Nepripravljenost obstoječih lastnikov na prodajanje 
pod njihovo oceno poštene vrednosti. 

Tveganje 
nezadostnega 
kreditiranja 

Možnost bistveno zmanjšanega 
obsega dostopnih kreditnih linij. 

Odprodaja dolgoročnih zakupnih pogodb; drugi 
finančni instrumenti (obveznice) za refinanciranje 
zakupne prodaje. 

Koriščenje državne jamstvene sheme. 

Zmerna 

Tveganje 
sprememb 
obrestnih mer 

Tveganje v zvezi s spremembami 
pogojev financiranja in 
najemanja kreditov. 

Dolgoročnejše zadolževanje s fiksnimi obrestnimi 
merami. 

Zmerna 

Kreditno tveganje 
Tveganje neplačila s strani 
kupcev. 

Blokada dobav, blokada delovanja programske 
opreme, zavarovanje s plačilnimi mehanizmi, izterjava. 

Precejšnja 

Likvidnostno 
tveganje 

Tveganje, da družba ne more 
poravnati tekočih obveznosti. 

Načrtovanje in spremljanje likvidnosti ter ustrezno 
upravljanje s kreditnimi linijami. 

Zmanjšanje odprtih postavk. 

Poostreno spremljanje dolgovanja hčerinskih podjetij. 

Zmerna 

Tveganje škode na 
premoženju 

Tveganje požara, eksplozije, 
obratovalnega zastoja. 

Sklenjena ustrezna zavarovanja. 

Dnevno shranjevanje podatkov v oddaljen digitalni sef. 
Majhna 

1.4.1.3 Tveganja, povezana s trgi, na katerih deluje Skupina Datalab 

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Recesijska tveganja 
Drastično zmanjšanje kupne 
moči na določenem trgu. 

Konsolidacija trga (prevladujoč položaj Skupine 
Datalab), prehod iz CAPEX na OPEX. 

Zmerna 

Plačilna disciplina 
Plačilna nedisciplina oziroma 
dolgi roki plačil. 

Možnost zaklepanja uporabe aplikacije na daljavo. Zmerna 
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1.4.2 Tveganja v zvezi z naložbo v delnice izdajatelja in v zvezi s trgom vrednostnih papirjev 

 

Tveganja v zvezi z naložbo v delnice izdajatelja in v zvezi s trgom vrednostnih papirjev so: 
 Ne obstaja nobeno zagotovilo glede obsega prihodnjega povpraševanja po delnicah izdajatelja, 

likvidnosti trga za delnice izdajatelja ter prihodnje tržne cene delnice izdajatelja. 
 Slovenski trg vrednostnih papirjev ni tako likviden kot drugi, bolj uveljavljeni in razviti trgi, in je zato 

lahko bolj nestanoviten, kar lahko neugodno vpliva na zmožnost vlagateljev za trgovanje z delnicami 
izdajatelja. 

 Trgovanje z delnicami izdajatelja na LJSE je lahko začasno zaustavljeno. 
 Delnice izdajatelja bodo lahko umaknjene iz trgovanja na borznem trgu LJSE. 
 Naložbe v delnice so po svoji naravi tvegane: začetna naložba vlagatelja ni zagotovljena, donosnost 

naložbe je lahko tudi negativna, v primeru stečaja izdajatelja pa lahko vlagatelj izgubi tudi celotni 
vložek. 

 Gibanje cene delnice, ki je uvrščena na organizirani trg, je podvrženo tržnim zakonitostim ponudbe in 
povpraševanja, in na eni strani odvisno od dogodkov oz. pričakovanj, povezanih neposredno z 
izdajateljem, njegovo dejavnostjo in njegovimi aktivnostmi, po drugi strani pa odvisno od številnih 
dejavnikov, ki niso nujno povezani s poslovno uspešnostjo izdajatelja oz. na katere izdajatelj ne more 
vplivati, in je tako lahko izrazito nesorazmerno v primerjavi s poslovno uspešnostjo izdajatelja oz. 
njegovih odvisnih družb. 

 Bodoče prodaje oz. izdaje pomembnih količin delnic izdajatelja ali domneve, da bi do takšnih prodaj 
oz. izdaj lahko prišlo, lahko negativno vplivajo na tržno ceno delnic izdajatelja. 

 Analitiki, ki spremljajo DATALAB Tehnologije d.d., lahko prenehajo objavljati raziskave in poročila o 
poslovanju izdajatelja ali spremenijo svoja priporočila glede delnic DATR. 

 Trgovanje z delnico DATR je lahko z Ljubljanske borze d.d. Ljubljana preneseno na Dunajsko borzo. 
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POENOSTAVLJENI PROSPEKT ZA UVRSTITEV NOVOIZDANIH DELNIC DRUŽBE 

DATALAB TEHNOLOGIJE D.D., LJUBLJANA NA ORGANIZIRANI TRG 

2 OPREDELITEV BISTVENIH UPORABLJENIH IZRAZOV IN OKRAJŠAV 
 

»DATALAB Tehnologije d.d.« oz. 
»DATALAB d.d.« oz. »Datalab d.d.« oz. 
»izdajatelj« oz. »družba« oz. 
»obvladujoča družba« 

DATALAB Tehnologije d.d., skrajšana firma: DATALAB d.d., 
sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 
Ljubljana, matična številka: 1864629000, davčna številka: 
SI87965399 

»skupina Datalab« oz. »Skupina Datalab« 
oz. »Datalab« 

če ni definirano drugače: obvladujoča družba DATALAB 
Tehnologije d.d. in odvisne družbe, ki so na relevanten presečni 
datum oz. za relevantno obdobje vključene v konsolidacijo 

»delnica« oz. »delnica DATR« vsaka redna imenska prosto prenosljiva kosovna delnica z 
glasovalno pravico istega razreda izdajatelja DATALAB 
Tehnologije d.d., razen v kolikor je v poenostavljenem 
prospektu izrecno definirano drugače;  

»Obstoječe delnice« 1.870.401 delnic DATR, ki so na datum tega poenostavljenega 
prospekta uvrščene v trgovanje na borzni trg LJSE, in sicer v 
segment Vstopne kotacije Trga delnic 

»Sklep upravnega odbora izdajatelja z 
dne 20. 6. 2014« ali »Sklep upravnega 
odbora izdajatelja o povečanju 
osnovnega kapitala z denarnimi vložki z 
dne 20. 6. 2014«  

sklep upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d.  o 
povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z 
denarnimi vložki z dne 20. 06. 2014 (objavljen dne 20. 06.2014 
v sistemu SEOnet in na spletni strani izdajatelja) na podlagi 
sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 
18.02.2013, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 02. 2013 

»Novoizdane delnice« oz. »Nove 
delnice« 

250.000 delnic DATR, ki bodo bile izdane na podlagi Sklepa 
upravnega odbora izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z 
denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014, in ki z Obstoječimi delnicami 
družbe tvorijo isti razred 

»upravni odbor« oz. »upravni odbor 
družbe« oz. »upravni odbor izdajatelja«  

upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d., če ni v 
poenostavljenem prospektu izrecno drugačen navedeno 

»poslovno leto« Poslovno leto izdajatelja, ki traja od 1.7. (1. julija) tekočega leta 
do 30.6. (30. junija) naslednjega koledarskega leta. 

»ESOP« Employee Stock Ownership Plan oz. program soudeležbe 
delavcev na dobičku, ki daje delavcem pravico do izplačila 
pripadajočega zneska dobička v obliki delnic; gre za program 
nagrajevanja zaposlenih v Skupini Datalab preko ZUDDob 
mehanizma, kot je podrobneje obrazložen v poglavju 7.4.3.1 
tega poenostavljenega prospekta. 

»MSOP« Management Stock Ownership Plan oz. program nagrajevanja 
managerjev v Skupini Datalab, kot je podrobneje obrazložen v 
poglavju 7.4.3.2 tega poenostavljenega prospekta.  
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»oseba/e« fizična/e ali pravna/e oseb/e, če ni v tem poenostavljenem 
prospektu izrecno drugače navedeno 

»ALTA Invest d.d.« oz. »ALTA Invest« 
»pooblaščeni član« 

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d.; prevod firme: ALTA 
Invest, investment services, Inc. (angleščina); sedež: Ljubljana; 
poslovni naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana; matična 
številka: 3710432000; davčna številka: SI89931181 

»ALTA Skupina d.d.« oz. »ALTA Skupina« ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., sedež: Ljubljana; poslovni 
naslov: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana; matična številka: 
3618846000; davčna številka: SI56829060 

»ALTA« ALTA Invest d.d. in ALTA Skupina d.d. skupaj ali katerakoli izmed 
njiju 

»Skupina ALTA« skupina družb, katerih obvladujoča družba je ALTA Skupina d.d., 
in ki na datum poenostavljenega prospekta poleg družb ALTA 
Invest d.d. in ALTA Skupina d.d. vključuje tudi družbe ALTA 
Skladi, družba za upravljanje, d.d., ALTA konto, računovodstvo 
in notranja revizija, d.o.o. in ALTA Svetovanje, Zavarovalno 
zastopniška družba, d.o.o., vse s sedežem in poslovnim 
naslovom: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 

»Slovenija« oz. »RS« Republika Slovenija 

»EUR«, »evro«, »€« oz. »euro« zakonita valuta Evropske ekonomske in monetarne unije, 
katere članica je tudi Republika Slovenija 

»EU«  Evropska unija 

»MSRP« Mednarodni standardi računovodskega poročanja, izdani s 
strani upravnega odbora za mednarodne računovodske 
standarde, kot jih je sprejela EU 

»CAPEX model« Stranka investira v IT produkt / storitev, tako da zanj pridobi – 
kupi – licenco ter nato zanjo plačuje vzdrževanje. Ker je stranka 
licence pridobila, jih vodi kot svojo lastnino med 
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi in zanje obračunava 
amortizacijo. V tem primeru je potrebna precejšnja investicija 
na začetku. 

»OPEX model« Stranka zgolj najema IT produkt / storitev. Stranka torej licence 
na začetku ne kupi, ampak skupaj z vzdrževanjem plačuje 
določen mesečni pavšal. Licence niso njena lastnina, zato jih ne 
izkazuje med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, ampak 
gredo mesečni računi neposredno v stroške. Začetna investicija 
(razen v implementacijo) ni potrebna. 

»KDD« oz. »KDD d.d.« oz. »KDD - 
Centralna klirinško depotna družba, d.d., 
Ljubljana« 

KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška 
družba, sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Tivolska cesta 48, 
1000 Ljubljana 

»LJSE« oz. »Ljubljanska borza d.d. 
Ljubljana« oz. »Ljubljanska borza« 

LJUBLJANSKA BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d. Ljubljana; 
sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Slovenska cesta 56, 1000 
Ljubljana 

»ATVP« oz. »Agencija za trg vrednostnih 
papirjev« 

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, Poljanski nasip 6, 
1000 Ljubljana; Agencija za trg vrednostnih papirjev je pravna 
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oseba javnega prava, zadolžena za nadzor nad trgom finančnih 
instrumentov v Republiki Sloveniji 

»poenostavljeni prospekt« če ni definirano drugače: ta dokument, ki je sestavljen na 
podlagi 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in tako 
ne predstavlja prospekta v pomenu Prospektne direktive in 
Prospektne uredbe, in ki ga je Agencija za trg vrednostnih 
papirjev potrdila z odločbo številka 40200-4/2014-7 z dne 
5.8.2014 

»datum poenostavljenega prospekta« 
oz. »datum tega poenostavljenega 
prospekta« 

datum podpisa tega poenostavljenega prospekta s strani 
odgovornih oseb družbe DATALAB Tehnologije d.d. za 
poenostavljeni prospekt (poglavje 4 tega poenostavljenega 
prospekta) 

»Ponudbeni dokument« Dokument izdajatelja, s katerim se je naslavljalo potencialne 
vlagatelje in se jih vabilo k vpisu in vplačilu Novoizdanih delnic; 
predmetni dokument ni bil potrjen s strani nobenega 
nadzornega organa trga finančnih instrumentov, saj ni bil ne 
prospekt v smislu Prospektne direktive oziroma veljavne 
zakonodaje v posamezni državi članici Evropske unije, kjer je 
ponudba Novoizdanih delnic potekala, ne poenostavljeni 
prospekt v skladu z 42. členom ZTFI, temveč izključno 
dokument, namenjen predstavitvi ponudbe Novoizdanih delnic 
določenim vlagateljem v skladu z ustreznimi izjemami od 
objave prospekta v skladu z navedenimi predpisi. 

»Trgovalni račun« račun nematerializiranih vrednostnih papirjevpri KDD, ki je bil 
naveden na Vpisnem navodilu Vlagatelja in na katerega bodo 
Vlagatelju vpisane Novoizdane delnice, katere so mu bile 
(preliminarno) dodeljene in ki jih je vplačal 

»ZTFI« oz. »Zakon o trgu finančnih 
instrumentov« 

Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 
s spremembami) 

»ZGD-1« oz. »Zakon o gospodarskih 
družbah« 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s 
spremembami) 

»ZPre-1« oz. »Zakon o prevzemih« Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami) 

»ZPPDFT« oz. »Zakon o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma« 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 
(Uradni list RS, št. 60/2007 s spremembami) 

»ZUDDob« Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 
25/2008) 

»Prospektna direktiva« DIREKTIVA 2003/71/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z 
dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni 
ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o 
spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345, 31.12.2003 s 
spremembami) 

»Prospektna uredba« UREDBA KOMISIJE (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, 
vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in 
razširjanju oglaševanj (UL L 149, 30.4.2004 s spremembami) 
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3 SPLOŠNE INFORMACIJE 

3.1 POMEMBNE INFORMACIJE O TEM POENOSTAVLJENEM PROSPEKTU IN OBVESTILO VSEM 
BRALCEM TEGA DOKUMENTA 

To je »Poenostavljeni prospekt za uvrstitev Novoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana 
na organizirani trg«, ki ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: »ATVP«) potrdila z odločbo 
številka 40200-4/2014-7 z dne 5.8.2014 (v tekstu: »poenostavljeni prospekt«). 
 
Poenostavljeni prospekt je sestavljen na podlagi 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list 
RS, št. 67/07 s spremembami; v nadaljevanju: »ZTFI«) in ne predstavlja prospekta, ki je oblikovan skladno z 
Uredbo Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s 
sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4. 2004 s spremembami 
in dopolnitvami; v nadaljevanju: »Prospektna uredba«). 
 
Poenostavljeni prospekt je pripravljen za namenuvrstitve 250.000 rednih imenskih prosto prenosljivih 
kosovnih delnic z glasovalno pravico družbe DATALAB Tehnologije d.d. (v tekstu: »družba« oz. »DATALAB 
Tehnologije d.d.« oz. »izdajatelj« oz. »obvladujoča družba«), ki bodo izdane na podlagi Sklepa upravnega 
odbora izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014 (v nadaljevanju: 
»Novoizdane delnice« oz. »Nove delnice«), v Vstopno kotacijo Trga delnic Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (v 
tekstu: »LJSE«), kjer se pod  oznako DATR trguje tudi z Obstoječimi delnicami družbe. Poenostavljeni 
prospekt tako ne predstavlja javne ponudbe ali vabila k dajanju ponudb ali nakupu delnic, in sicer ne v 
Republiki Sloveniji, ne v kakšni drugi jurisdikciji. 
 
Mesta, kjer je poenostavljeni prospekt na voljo, so opisana v poglavju 3.2 (»DOSTOPNOST 
POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA«). 
 
Če od datuma potrditve poenostavljenega prospekta do začetka trgovanja z Novoizdanimi delnicami na 
borznem trgu LJSE nastopi nov pomemben dejavnik, katerega objava ni vnaprej predvidena v tem 
poenostavljenem prospektu, ali če se v tem obdobju ugotovi večja nepravilnost ali nepopolnost glede 
informacij, vključenih v poenostavljeni prospekt, ki lahko vpliva na oceno vrednostnih papirjev, bo ta 
poenostavljeni prospekt dopolnjen z informacijami o tem v obliki dodatka k poenostavljenem prospektu (v 
nadaljevanju: »dodatek k poenostavljenem prospektu«). Če bo to potrebno, ob upoštevanju novih 
informacij, vključenih v dodatek k poenostavljenem prospektu, bo objavljen tudi ustrezen dodatek k 
povzetku poenostavljenega prospekta. Dodatek k poenostavljenem prospektu mora potrditi ATVP in bo nato 
objavljen na način, na katerega je bil objavljen poenostavljeni prospekt; posamezniki o objavi ne bodo 
individualno obveščani.  
 
Izdajatelj pri tem opozarja, da na datum potrditve tega poenostavljenega prospekta Novoizdane delnice niso 
niti izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi 
KDD d.d., niti še niso uvrščene v trgovanje v Vstopno kotacijo Trga delnic LJSE. Ker pa je bil ustrezen nalog (na 
KDD d.d.) oz. zahteva (na LJSE) za navedeno na KDD d.d. oz . LJSE podan z odložnimi pogoji, ki so neposredno 
oz. posredno vezani na potrditev tega poenostavljenega prospekta, izdajatelj v kratkem po potrditvi tega 
poenostavljenega prospekta pričakuje oboje: tako izdajo Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v 
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., kot tudi uvrstitev teh delnic 
v trgovanje v Vstopno kotacijo Trga delnic LJSE. O navedenem izdajatelj javnosti ne bo obveščal z dodatkom k 
poenostavljenemu prospektu, ampak z objavo na SEOnetu in svoji spletni strani. 
 
DATALAB Tehnologije d.d. in člani upravnega odbora družbe sprejemajo odgovornost za pravilnost in 
popolnost vseh podatkov in informacij, ki jih vsebuje ta poenostavljeni prospekt, vključno s finančnimi 
informacijami in prilogami, kot je podrobneje pojasnjeno v poglavju 4 (»OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO 
POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA«). ALTA Invest d.d. oz. ALTA Skupina d.d. ne dajeta nobenih zagotovil ali 
jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, glede točnosti ali popolnosti informacij v tem poenostavljenem 
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prospektu, in na nič v tem poenostavljenem prospektu se ni možno sklicevati ali karkoli šteti kot obljubo, 
dano s strani ALTA Invest d.d. oz. ALTA Skupina d.d.  
 
Uporaba tega poenostavljenega prospekta je dovoljena samo za namen, za katerega je izdan. Uporaba delov 
ali celotnega poenostavljenega prospekta v druge namene ni dovoljena, prav tako niso dovoljeni 
nepooblaščena distribucija, razmnoževanje in objava podatkov ali delov besedila.  

Razen če ni drugače navedeno v tem poenostavljenega prospektu, ni nihče pooblaščen za dajanje informacij 
ali zagotovil v zvezi s tem poenostavljenim prospektom. Če kdo daje takšne informacije, se nanje vlagatelji ne 
smejo zanašati, kot da bi jih potrdila družba. Če pride do izročitve tega poenostavljenega prospekta, to v 
nobenem primeru ne vključuje predpostavke, da v času od datuma tega poenostavljenega prospekta ni prišlo 
do nobene spremembe v zvezi z obvladujočo družbo DATALAB Tehnologije d.d. in njenimi odvisnimi 
družbami oz. Skupino Datalab kot celoto, niti ne pomeni, da so informacije v poenostavljenem  prospektu 
točne na katerikoli datum, ki je kasnejši od datuma tega poenostavljenega prospekta. 

Poslovanje, rezultati poslovanja, finančno stanje in obeti družbe DATALAB Tehnologije d.d. oz. Skupine 
DATALAB so se od datuma tega poenostavljenega prospekta lahko spremenili. Razen če bo to zahtevano po 
veljavni zakonodaji, družba tega poenostavljenega prospekta ne bo spreminjala in dopolnjevala. Podatki za 
pretekla obdobja tudi niso nujno natančni pokazatelj rezultatov, ki jih Skupina Datalab pričakuje v prihodnje. 

Pri sprejemanju odločitve o transakcijah z delnicami DATR naj se (potencialni) vlagatelji zanašajo na lasten 
pregled izdajatelja (obvladujoče družbe in Skupine Datalab) in vsebino tega poenostavljenega prospekta, 
vključno s prisotnimi tveganji. Informacije v poenostavljenem prospektu niso naložbena priporočila, ne 
investicijsko oz. osebno svetovanje, niti pravni, davčni ali drugačni strokovni nasveti. Za takšne nasvete se 
mora vsak (potencialni) vlagatelj obrniti na svojega odvetnika, davčnega svetovalca oziroma drugega 
ustreznega strokovnjaka. Pri tem velja opozoriti, da vsebuje poenostavljeni prospekt zgolj osnovne 
informacije o izdajatelju, pri tem pa navaja zgolj bistvene podatke, ki so potrebni za prikaz izdajateljevega 
finančnega in pravnega položaja ter poslovanja in tveganj, povezanih z njim, zato ga je potrebno brati skupaj 
z drugimi javno dosegljivimi informacijami o družbi. 

Nekateri zneski, vključeni v ta poenostavljeni prospekt, so lahko približki oz. so lahko bili zaokroženi in zaradi 
tega (a) so možne majhne razlike med zneski istih postavk oz. istovrstnih podatkov v različnih tabelah in (b) 
seštevki zneskov v določenih tabelah niso nujno aritmetični seštevki številk pred njimi. 

Ta poenostavljeni prospekt vključuje »projekcije prihodnosti«, ki se ne nanašajo na pretekla dejstva. 
Navedbe o projekcijah prihodnosti so npr. izražene z besedami »načrtuje«, »verjame«, »pričakuje«, »cilja«, 
»namerava«, »bo«, »lahko«, »predvideva«, »bi«, »bi lahko« ali s podobnimi izrazi ali njihovimi negacijami. 
Takšne projekcije prihodnosti vključujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in ostale pomembne 
dejavnike, na katere Skupina Datalab nima vpliva in ki bi lahko povzročili, da bodo njeni dejanski rezultati, 
poslovanje ali dosežki bistveno drugačni od katerihkoli bodočih rezultatov, poslovanja ali dosežkov, izraženih 
ali vsebovanih v teh projekcijah prihodnosti. Takšne projekcije prihodnosti temeljijo na številnih 
predpostavkah glede sedanje in bodoče poslovne strategije Skupine Datalab ter okolja, v katerem posluje 
sedaj in bo poslovala v prihodnosti. Med pomembnimi dejavniki, ki lahko povzročijo, da bodo dejanski 
rezultati, poslovanje ali dosežki Skupine Datalab bistveno drugačni od tistih, ki so izraženi v projekcijah 
prihodnosti, so tisti, ki so opisani v poglavju 5 (»DEJAVNIKI TVEGANJA«) in na drugih mestih v tem 
poenostavljenem prospektu. Te projekcije prihodnosti veljajo samo na datum tega poenostavljenega 
prospekta. Skupina Datalab izrecno zavrača kakršnokoli obveznost ali zavezo razposlati ali objaviti 
kakršnekoli posodobitve ali popravke projekcij prihodnosti, vsebovanih v tem poenostavljenem prospektu, ki 
bi odražale spremembe v njenih napovedih glede takih projekcij, ali kakršnekoli spremembe dogodkov, 
pogojev ali okoliščin, na podlagi katerih so projekcije bile narejene, razen če to zahteva zakonodaja ali pravila 
za kotacijo Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (»LJSE«). Vlagatelji se morajo zavedati, da lahko več pomembnih 
dejavnikov povzroči, da bodo dejanski rezultati bistveno drugačni od načrtov, ciljev, pričakovanj, ocen in 
napovedi, izraženih v takšnih projekcijah prihodnosti. 
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3.2 DOSTOPNOST POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA 

Poenostavljeni prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja, www.datalab.si, na spletni strani ALTA 
Invest d.d. oz. ALTA Skupina d.d., www.alta.si, in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., 
Ljubljana SEO-net: http://seonet.ljse.si/. 
 
O vseh pomembnih poslovnih dogodkih sicer izdajatelj javnost obvešča z objavo na svojih spletnih straneh, 
www.datalab.si, in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana SEO-net: 
http://seonet.ljse.si/. 

  

http://www.datalab.si/
http://www.alta.si/
http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
http://seonet.ljse.si/
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4 OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA 
 
DATALAB Tehnologije d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, Republika 
Slovenija (v nadaljevanju: »izdajatelj« ali »družba« ali »obvladujoča družba« ali »DATALAB Tehnologije d.d.« 
ali »Datalab d.d.«) in spodaj podpisani člani upravnega odbora izdajatelja (v nadaljevanju: »odgovorne 
osebe«) sprejemajo odgovornost za pravilnost in popolnost vseh podatkov in informacij, ki jih vsebuje ta 
poenostavljeni prospekt, vključno s finančnimi informacijami in prilogami. 
 
Odgovorne osebe z vso primerno skrbnostjo zagotavljajo, da so, po njihovem najboljšem vedenju, 
informacije, vsebovane v poenostavljenem prospektu, po tem, ko so za to poskrbele po svojih najboljših 
močeh in z vso primerno skrbnostjo, v skladu z dejstvi in da ni bil izpuščen noben pomemben podatek, ki bi 
lahko vplival na pomen teh informacij oz. poenostavljenega prospekta.  
 
 
V Ljubljani, dne 28.7.2014 
 
DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana 
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5 DEJAVNIKI TVEGANJA 

5.1 TVEGANJA, POVEZANA Z IZDAJATELJEM 

Kljub relativni majhnosti Skupine Datalab in v skupino vključenih družb obstaja v skupini zavedanje, da je 
področje upravljanja s tveganji eno izmed osnovnih področij, ki ga mora vsaka družba neprestano razvijati. 
Skupina Datalab je opredelila najpomembnejša in najverjetnejša tveganja po kriterijih pomembnosti in 
verjetnosti nastanka dogodka, pregledala ključne mehanizme notranjih kontrol ter oblikovala mehanizem 
spremljanja in obvladovanja tveganj. Cilj področja upravljanja s tveganji je zaznati tveganja in jih obrniti sebi 
v prid. 
 
Tveganja znotraj Skupine Datalab so razdeljena na dve večji skupini: poslovna tveganja in finančna tveganja. 
Prikazana in razložena so v spodnji tabeli. 

5.1.1 Poslovna tveganja 

Področje 
tveganja 

Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Recesija 

Tveganje propada manjših 
podjetij in s tem 
zmanjševanje instalirane 
baze, manjši proračuni. 

Pozicioniranje: poslovna informatika kot pomoč 
pri zmanjševanju stroškov. 

Povečane aktivnosti konsolidacije ponudnikov 
konkurenčnih produktov v Skupino Datalab. 

Nižanje vstopnega praga z e-računovodstvom in 
gostovanjem. 

Precejšnja 

Intelektualna 
lastnina 

Tveganja v zvezi s patentno 
situacijo in pravnimi spori. 

Borba proti patentni zaščiti programske opreme. 

Prenos intelektualne lastnine za agro področje v 
Švico, kjer je sodna praksa boljša in hitrejša. 

Majhna 

Razvojni proces 
Tveganje, da se razvojni 
proces izdelka ne bo uspešno 
končal. 

Projektno zastavljeni procesi, nadzor razvoja, 
optimiziranje razvojnih procesov in konstanten 
nadzor. 

Majhna 

Zanesljivost 
dobaviteljev in 
poslovnih 
partnerjev 

Nevarnost nekonkurenčnih 
ali motenih dobav. 

Izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem 
pogodbenih dogovorov. 

Zmerna 

Konkurenca 

Nevarnost pojava nove 
konkurence ali okrepitev 
obstoječe. 

Konkurenca bistveno zniža 
cene svojih produktov v želji 
po preživetju. 

Pojav prevladujočega 
ponudnika v agroinformatiki. 

Spremljanje aktivnosti konkurenčnih podjetij, 
konstantno inoviranje poslovnega modela (npr. 
prodaja na obroke, partnerska struktura) ter 
produktov (stalen razvoj). 

Prehod iz CAPEX na OPEX model znotraj 
PANTHEON gostovanja. 

Širitev funkcionalnega nabora PANTHEON 
Farming in hitro zaseganje trgov. 

Zmerna 

Tehnološka 
zastarelost 

Nekonkurenčnost produktov 
zaradi tehnološke 
zastarelosti. 

Stalen razvoj, približno vsaka štiri leta razvoj nove 
generacije. 

Majhna 

Neizpolnjevanje 
ciljev PfC 
partnerjev 

PfC (»Partner from 
Competitor«; v tekstu: »PfC«) 
partner (glej 6.7 tega 

PfC program je varianta t.i. »earn-out« združitve, 
kjer je partner izplačan z deležem prihodkov, ki 
ga ustvari skupaj z Datalabom. Tveganje za 

Majhna 
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poenostavljenega prospekta) 
ne izpolni začrtanih ciljev s 
pogodbo o odkupu avtorskih 
pravic. 

družbo je običajno samo pavšal v višini cca 3-5% 
planiranih prihodkov. 

Upad kapacitete 
partnerske mreže 

Manjšanje števila partnerjev 
ali zasedenost 
implementacijskih kapacitet z 
obstoječimi posli. 

Širjenje mreže partnerjev, zmanjševanje 
potrebne podpore in časa implementacije. 
Vzpostavitev partnerskih sodelovanj z 
izobraževalnimi institucijami. 

Liberalizacija trga storitev podpore 
(računovodstva, svetovalci posamezniki, 
medsebojna podpora uporabnikov). 

Zmerna 

 

5.1.2 Finančna tveganja 

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Padec cene 
delnice 

Zaradi splošne negotovosti v 
finančnem sektorju se bo 
poslabšalo povpraševanje po 
finančnih instrumentih. 

Intenzivnejše komunikacije z analitiki in vlagatelji 
s ciljem predstavitve priložnosti v recesiji ter 
poudarjanjem srednjeročnega potenciala rasti. 

Nepripravljenost obstoječih lastnikov na 
prodajanje pod njihovo oceno poštene vrednosti. 

Precejšnja 

Tveganje 
nezadostnega 
kreditiranja 

Možnost bistveno 
zmanjšanega obsega 
dostopnih kreditnih linij. 

Odprodaja dolgoročnih zakupnih pogodb; drugi 
finančni instrumenti (obveznice) za refinanciranje 
zakupne prodaje. 

Koriščenje državne jamstvene sheme. 

Zmerna 

Tveganje 
sprememb 
obrestnih mer 

Tveganje v zvezi s 
spremembami pogojev 
financiranja in najemanja 
kreditov. 

Dolgoročnejše zadolževanje s fiksnimi obrestnimi 
merami. 

Zmerna 

Kreditno tveganje 
Tveganje neplačila s strani 
kupcev. 

Blokada dobav, blokada delovanja programske 
opreme, zavarovanje s plačilnimi mehanizmi, 
izterjava. 

Precejšnja 

Likvidnostno 
tveganje 

Tveganje, da družba ne more 
poravnati tekočih obveznosti. 

Načrtovanje in spremljanje likvidnosti ter 
ustrezno upravljanje s kreditnimi linijami. 

Zmanjšanje odprtih postavk. 

Poostreno spremljanje dolgovanja hčerinskih 
podjetij. 

Zmerna 

Tveganje škode 
na premoženju 

Tveganje požara, eksplozije, 
obratovalnega zastoja. 

Sklenjena ustrezna zavarovanja. 

Dnevno shranjevanje podatkov v oddaljen 
digitalni sef. 

Majhna 
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5.1.3 Tveganja, povezana s trgi, na katerih deluje Skupina Datalab 

Področje tveganja Opis Način obvladovanja Izpostavljenost 

Recesijska 
tveganja 

Drastično zmanjšanje kupne 
moči na določenem trgu. 

Konsolidacija trga (prevladujoč položaj 
Skupine Datalab), prehod iz CAPEX na OPEX. 

Zmerna 

Plačilna disciplina 
Plačilna nedisciplina 
oziroma dolgi roki plačil. 

Možnost zaklepanja uporabe aplikacije na 
daljavo. 

Zmerna 

 

5.2 TVEGANJA V ZVEZI Z NALOŽBO V DELNICE IZDAJATELJA IN V ZVEZI S TRGOM VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

5.2.1 Ne obstaja nobeno zagotovilo glede obsega prihodnjega povpraševanja po delnicah izdajatelja, 
likvidnosti trga za delnice izdajatelja ter prihodnje tržne cene delnice izdajatelja 

Kotacija delnic izdajatelja na organiziranem trgu še ne zagotavlja, da bo možno le-te prodati ob vsakem času. 
Zaradi pomanjkanja povpraševanja na organiziranem trgu vrednostih papirjev se lahko zgodi, da v želenem 
trenutku vlagatelj delnic ne bo mogel prodati oziroma jih bo lahko prodal le po nizki oz. nižji ceni od zadnje 
dosežene.   

V primeru, ko ni aktivnega trgovanja z delnicami izdajatelja, to lahko negativno vpliva na njihovo tržno ceno 
in likvidnost. Nelikvidnost povečuje razliko med ponujeno in povpraševano ceno delnice na trgu, ki se lahko 
močno razlikujeta od povprečne tržne cene. Ne obstaja nobeno zagotovilo glede likvidnosti kakršnegakoli 
trgovanja z delnicami izdajatelja ali da se bo na LJSE v prihodnosti aktivno trgovalo z delnicami izdajatelja. 

 

5.2.2 Slovenski trg vrednostnih papirjev ni tako likviden kot drugi, bolj uveljavljeni in razviti trgi, in je 
zato lahko bolj nestanoviten, kar lahko neugodno vpliva na zmožnost vlagateljev za trgovanje z 
delnicami izdajatelja 

Na splošno je slovenski trg vrednostnih papirjev bistveno manjši, manj likviden in bolj nestanoviten kot 
uveljavljeni trgi, na primer v Združenih državah Amerike ali v Združenem kraljestvu. Zaradi omejitev 
slovenskega delniškega trga je cena delnic lahko nestanovitna, vlagatelji pa se lahko v primeru neugodnih 
tržnih razmer soočajo s težavami pri prodaji ponujenih delnic.  

Z delnico DATR je bilo v letu 2013 na LJSE sklenjenih 80 poslov za skupno 51.548  delnic DATR v skupni 
vrednosti 100.820 EUR (vir: LJSE). 

5.2.3 Trgovanje z delnicami izdajatelja na LJSE je lahko začasno zaustavljeno 

LJSE lahko začasno ustavi trgovanje z delnico na borznem trgu, (i) če je ustavitev ali prepoved trgovanja kot 
nadzorni ukrep odredila ATVP po Zakonu o trgu finančnih instrumentov; (ii) če delnice ne izpolnjujejo več 
pogojev za trgovanje na LJSE, razen če bi taka ustavitev lahko povzročila pomembne škodljive posledice za 
interese vlagateljev ali normalno delovanje borznega trga, (iii) če je to potrebno zaradi postopkov v 
centralnem registru oziroma centralnem depoju KDD, predvsem v zvezi s spremembo kapitala, združitvijo in 
preoblikovanjem družbe izdajatelja, (iv) če prejme utemeljeno pisno zahtevo izdajatelja za začasno ustavitev 
trgovanja z delnicami tega izdajatelja. Prav tako pa LJSE lahko ustavi trgovanje z delnicami na borznem trgu, 
če so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev. Izdajatelj bo storil vse, kar je v njegovi 
moči, da bo v zvezi s tem izpolnjeval vse veljavne predpise. Vendar ne obstaja nobeno zagotovilo, da 
trgovanje z delnicami izdajatelja ne bo začasno ustavljeno. Kakršnakoli začasna ustavitev trgovanja bi lahko 
negativno vplivala na ceno delnic izdajatelja. 
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5.2.4 Delnice izdajatelja bodo lahko umaknjene iz trgovanja na borznem trgu LJSE 

Če izdajatelj ne izpolni določenih zahtev ali obveznosti po veljavnih določilih zakonodaje, ki ureja trg 
vrednostnih papirjev, zlasti zahtev in obveznosti iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (v tekstu tudi: 
»ZTFI«), lahko ATVP začasno umakne njegove delnice iz trgovanja na LJSE oz. prepove trgovanje z le-temi. 
Razen tega mora LJSE umakniti delnice izdajatelja iz trgovanja na borznem trgu: (i) če je ATVP odredila umik 
delnic kot nadzorni ukrep po Zakonu o trgu finančnih instrumentov; (ii) če delnice ali izdajatelj ne izpolnjujejo 
več pogojev za trgovanje na LJSE, pod pogojem, da takšen umik delnic ne bo imel bistvenega negativnega 
vpliva na interese vlagateljev ali na normalno delovanje trga; (iii) na podlagi utemeljene zahteve izdajatelja 
za umik delnic zaradi učinkovanja sklepa o umiku teh delnic z organiziranega trga; oz. (iv) če izdajatelj ne 
izpolni pogojev za začetek trgovanja z delnicami in se zato trgovanje s temi delnicami ne začne v treh 
mesecih od dneva uvrstitve teh delnic na organizirani trg (ti pogoji so npr. posredovanje morebitnega 
potrjenega dodatka k prospektu, če je bil prospekt po vložitvi zahteve za uvrstitev na LJSE dopolnjen; ali 
plačilo pristojbin LJSE). Izdajatelj verjame, da na datum tega poenostavljenega prospekta ne obstajajo 
nikakršne okoliščine, ki bi lahko bile razlog za umik delnic izdajatelja z borznega trga LJSE v predvidljivi 
prihodnosti. Vendar ne obstaja nobeno zagotovilo, da ne bodo v povezavi z delnicami izdajatelja takšne 
okoliščine nastopile v prihodnosti. Umik delnic izdajatelja z borznega trga LJSE ima lahko negativen vpliv na 
likvidnost delnic izdajatelja in posledično na zmožnost vlagateljev, da delnice prodajo po zadovoljivi ceni 
oziroma da jih sploh prodajo. 

5.2.5 Naložbe v delnice so po svoji naravi tvegane: začetna naložba vlagatelja ni zagotovljena, 
donosnost naložbe je lahko tudi negativna, v primeru stečaja izdajatelja pa lahko vlagatelj izgubi 
tudi celotni vložek 

Naložbe v delnice so po svoji naravi tvegane; zlasti se je potrebno zavedati, da začetna naložba ni 
zagotovljena in da je donosnost lahko tudi negativna, v primeru stečaja izdajatelja pa lahko vlagatelj izgubi 
tudi celotni vložek.  

5.2.6 Gibanje cene delnice, ki je uvrščena na organizirani trg, je podvrženo tržnim zakonitostim ponudbe 
in povpraševanja, in na eni strani odvisno od dogodkov oz. pričakovanj, povezanih neposredno z 
izdajateljem, njegovo dejavnostjo in njegovimi aktivnostmi, po drugi strani pa odvisno od številnih 
dejavnikov, ki niso nujno povezani s poslovno uspešnostjo izdajatelja oz. na katere izdajatelj ne 
more vplivati, in je tako lahko izrazito nesorazmerno v primerjavi s poslovno uspešnostjo 
izdajatelja oz. njegovih odvisnih družb 

Gibanje cene delnice, ki je uvrščena na organizirani trg, je podvrženo tržnim zakonitostim ponudbe in 
povpraševanja. Tržne cene delnic, ki kotirajo na organiziranih trgih, kot je LJSE, so občasno bile in so lahko v 
prihodnosti podvržene znatnim cenovnim nihanjem kot odziv na dogodke, ki niso povezani s poslovno 
uspešnostjo izdajateljev oz. na katere izdajatelji ne morejo vplivati. Na nihanja v ceni delnice izdajatelja lahko 
tako poleg dogodkov oz. pričakovanj, povezano neposredno z izdajateljem, njegovo dejavnostjo in njegovimi 
aktivnostmi (npr. spremembe poslovnega izida izdajatelja, dejanske ali napovedane; spremembe v 
napovedih dobička izdajatelja oz. zaostajanje dejanskih rezultatov poslovanja izdajatelja za napovedmi, ki so 
jih predhodno oblikovali in/ali objavili analitiki ali izdajatelj; spremenjena percepcija tveganj, povezanih z 
izdajateljem; sprememba konkurenčnega položaja izdajatelja, ipd.,…) – gre za t.i. nesistematično tveganje 
oziroma tveganje izdajatelja - vplivajo tudi dejavniki sistematičnega oz. t.i. tržnega tveganja, kot npr. splošna 
gospodarska situacija (npr. recesija), vsesplošni pretresi na kapitalskih trgih in generalna nihanja tečajev 
delnic na delniških trgih, sprememba obrestne mere (tveganje obrestne mere), sprememba zakonodaje ipd. 
Cene delnic pa so povezane tudi z naravnimi in ekološkimi nesrečami, vojnami in ostalimi konfliktnimi 
situacijami ter s splošno politično situacijo v državi. Vsi ti dejavniki lahko povzročijo znatno nihanje tržne 
cene in povpraševanja po delnici izdajatelja, tudi kadar nimajo neposrednega učinka na poslovanje oz. 
pričakovane rezultate izdajatelja, vsaka od navedenih okoliščin pa lahko ima, zlasti če je neugodna, negativen 
vpliv na tržno ceno delnice izdajatelja, ki lahko pade nesorazmerno v primerjavi s poslovno uspešnostjo 
izdajatelja oz. njegovih odvisnih družb. 
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5.2.7 Bodoče prodaje oz. izdaje pomembnih količin delnic izdajatelja ali domneve, da bi do takšnih 
prodaj oz. izdaj lahko prišlo, lahko negativno vplivajo na tržno ceno delnic izdajatelja 

Ne obstaja nobeno zagotovilo, da v predvidljivi prihodnosti ne bo prišlo do izdaj ali prodaj znatnih količin 
delnic izdajatelja na trgu. Dodatne izdaje/prodaje znatnih količin delnic ali domneve, da bi do takih 
izdaj/prodaj lahko prišlo, lahko negativno vplivajo na tržno ceno ponujenih delnic in tudi na sposobnost 
DATR, da bi zbrala kapital v morebitnih prihodnjih povečanjih osnovnega kapitala. Obenem lahko vsako 
nadaljnje povečanje osnovnega kapitala izdajatelja z izdajo novih delnic zredči odstotek lastništva dotedanjih 
delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. Tudi bodoče prodaje pomembnih količin delnic izdajatelja ali 
domneve, da bi do takšnih prodaj lahko prišlo (vključno z morebitnimi prodajami lastnih delnic), lahko 
negativno vplivajo na tržno ceno delnice izdajatelja. V zvezi z navedenim velja opozoriti, da je Andrej Mertelj 
kot delničar in kot član poslovodstva družbe DATALAB d.d. dne 21. 5. 2014 podal izjavo, kot je navedena  v 
poglavju 7.2.5.3 tega poenostavljenega prospekta. 

5.2.8 Analitiki, ki spremljajo DATALAB Tehnologije d.d., lahko prenehajo objavljati raziskave in poročila 
o poslovanju izdajatelja ali spremenijo svoja priporočila glede delnic DATR. 

Na tržno ceno delnic DATR ali obseg trgovanja z njimi lahko vplivajo raziskave in poročila, ki jih o poslovanju 
družbe DATALAB Tehnologije d.d. ali o poslovanju njenih odvisnih družb oz. Skupine Datalab objavljajo 
analitiki. Ne obstaja nobeno zagotovilo glede nadaljnjega ali zadostnega zajetja družbe DATALAB Tehnologije 
d.d. v raziskave analitikov, ker nima izdajatelj na analitike, ki takšna poročila in raziskave pripravljajo, 
nikakršnega vpliva, razen v kolikor izdajatelj s posameznim analitikom sklene ustrezno pravno podlago, na 
podlagi katere je analitik dolžan pripravljati raziskave oziroma poročila o poslovanju izdajatelja. Pri tem velja 
omeniti, da ima DATALAB Tehnologije d.d. podpisano pogodbo z ALTA Invest d.d. o kritju delnice za 
koledarski leti 2014 in 2015. Če analitiki redno ne objavljajo raziskav in poročil o izdajatelju ali če povsem 
prenehajo z objavljanjem takšnih poročil, lahko to negativno vpliva na prepoznavnost izdajatelja na 
kapitalskem trgu, kar lahko povzroči padec tržne cene delnice izdajatelja in/ali obsega trgovanja s to delnico 
DATR. Prav tako lahko analitiki za delnico izdajatelja izdajo prodajno priporočilo, kar lahko ima za posledico 
padec tržne cene delnice DATR. 

5.2.9 Trgovanje z delnico DATR je lahko z Ljubljanske borze d.d. Ljubljana preneseno na Dunajsko borzo 

Ljubljanska borza d.d. Ljubljana (LJSE) je v večinski lasti Dunajske borze. Posledično se lahko v prihodnosti 
uprava Dunajske borze odloči prenesti kotacijo in trgovanje na Dunajsko borzo oziroma odloči zapreti LJSE. 
Lahko pa se za prenos poslovanja na matično borzo ali za dvojno kotacijo odloči tudi sama družba.To lahko 
vpliva na likvidnost delnice DATR, dostopnost do trgovanja z delnico DATR in stroške, povezane z navedenim 
trgovanjem.  
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6 PODATKI O IZDAJATELJU 

6.1 POSLOVNA PRETEKLOST IN RAZVOJ IZDAJATELJA 

6.1.1 Pravno in poslovno ime izdajatelja 
Firma izdajatelja:     DATALAB Tehnologije d.d.   
Skrajšana firma izdajatelja:    DATALAB d.d. 

6.1.2 Matična in davčna številka izdajatelja  
Matična številka izdajatelja:    1864629000   
Davčna številka izdajatelja:    SI87965399 

6.1.3 Sedež, poslovni naslov in kontaktni podatki izdajatelja 
Sedež izdajatelja:     Ljubljana     
Poslovni naslov izdajatelja:    Koprska ulica 98,SI-1000 Ljubljana, Republika Slovenija 
Telefon izdajatelja:     01 252 89 00     
Faks izdajatelja:     01 252 89 10     
E- pošta izdajatelja:    info@datalab.si     
Spletna stran izdajatelja:    www.datalab.si, www.datalab.eu 

6.1.4 Pravnoorganizacijska oblika izdajatelja 
Pravnoorganizacijska oblika izdajatelja:   delniška družba d.d. 

6.1.5 Kraj, datum in številka registracije izdajatelja, registrski organ, trajanje izdajatelja 
Številka vpisa izdajatelja v sodni register:  številka registrskega vložka13865100  
Kraj registracije izdajatelja:    Ljubljana 
Država registracije izdajatelja:    Republika Slovenija   
Registrski organ:     Okrožno sodišče v Ljubljani    
 
Datum vpisa izdajatelja v sodni register:  21.11.2003   
Trajanje izdajatelja:     za nedoločen čas 
 

6.1.6 Šifra glavne dejavnosti izdajatelja 
Šifra glavne dejavnosti izdajatelja:  58.290 (Drugo izdajanje programja)    
 

6.1.7 Zakonodaja, po kateri izdajatelj posluje 
Zakonodaja, po kateri izdajatelj posluje:  slovenska; izdajatelj posluje v skladu z Zakonom o 

gospodarskih družbah (ZGD-1) in po drugi veljavni slovenski 
zakonodaji. 

 

6.1.8 Poslovno leto izdajatelja in skupine Datalab 
Poslovno leto za družbo DATALAB Tehnologije d.d.in Skupino Datalab ni enako koledarskemu letu, in sicer 
poslovno leto od dne 30. 6. 2007 dalje traja od 1.7. (1. julija) tekočega leta do 30.6. (30. junija) naslednjega 
koledarskega leta. 
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6.1.9 Pomembni dogodki v razvoju dejavnosti izdajatelja 
 
Slika1:  Pomembni dogodki v razvoju dejavnosti izdajatelja 

1997 Ustanovitev Datalab d.o.o. 
Začetek grajenja poslovnoinformacijskega sistema in ekosistema okoli njega. 

1999 Odprtje Datalab Hrvaška 
Začetek širitve v tujino 

2003 Prestrukturiranje v Datalab d.d. 
Začetek grajenja deležništev in delavskega solastništva ter priprav na kotacijo. V ta namen 
sozaposleni v podjetju Datalab d.o.o.ustanovili novo podjetje Datalab d.d., kot zaposleni 
vplačali osnovni delniški kapital in odkupili poslovanje vključno z avtorskimi pravicami od 
predhodnice (tj. Datalab d.o.o.), ter predhodnico – lupino prodali in je sedaj likvidirana.  

2008 Kotacija na LJSE 
Družba postavi valuacijo za tehnološka podjetja in si olajša pridružitve konkurenčnih podjetij. 

2011 Začetek razvoja PANTHEON Farming 
Družba uvidi trende v agro informatiki, potencial in svoj doprinos. 

2012 Prvi PANTHEON Oblak v sodelovanju s telekomi 
Začeto sodelovanje z družbo Makedonski telekom (DT skupina), nadaljevanjesodelovanja z 
drugimi telekomi (Telekom Slovenije). 

2013 Prve instalacije PANTHEON Farming 
Prvi odzivi so navdušujoči, Datalab d.d. pridobi EU CIP projekt. 

 

6.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IZDAJATELJA 

6.2.1 Opis skupine in položaj izdajatelja v skupini 
Skupino Datalab sestavljajo obvladujoča družba DATALAB Tehnologije d.d.,3 ter odvisna podjetja v 
posameznih državah. V Sloveniji je družba DATALAB Tehnologije d.d. aktivnosti upravljanja partnerskega 
kanala tako kot v ostalih državah avgusta 2010 prenesla na ločeno podjetje – Datalab SI d.o.o.. Tako je 
oblikovan tudi poslovni načrt za prihodnjih pet let: obvladujoča družba DATALAB Tehnologije d.d. skrbi za 
razvoj, trženje blagovne znamke ter upravljanje skupine, odvisna podjetja (t. i. SUB-i4) pa skrbijo za 
upravljanje partnerske mreže v posameznih državah – Hrvaški, Bosni, Srbiji, Makedoniji. Kosovski trg 
zaenkrat pokriva odvisno podjetje v Makedoniji (promet na Kosovu se izkazuje v poročilih Datalab MK d.o.o. 
kot prihodki na tujih trgih), trg Albanije pa od oktobra 2012 dalje ustanovljena odvisna družba v Tirani. 
Podjetje Datalab Bulgaria Ltdv Bolgariji je bilo ustanovljeno septembra 2009 in je od takrat operativna,  v 
poslovnem letu 2011 pa je družba Datalab d.d.začela s postopkom pridobivanja 50 % lastniškega deleža in 
dne 19.9.2012 tudi vplačala lastniški kapital in dokapitalizacijo. Podjetje v Švici je Datalab d.d. ustanovil 
skupaj z švicarskimi solastniki Datalab AL marca2014. 

  

                                                           
3Obvladujoča družba ali HQ (angl. headquarters). 
4SUB (angl. subsidary) – hčerinsko podjetje, ki skrbi za upravljanje partnerske mreže. Partnerji skrbijo za SIS (angl. Sales, Implementation and Support) 
aktivnosti na trgu. 
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Slika 2: Prikaz strukture podjetij Skupine Datalab in prikaz pokrivanja trgov po stanju na dan 31. 3. 2014 in na datum 
tega poenostavljenega prospekta 

 

  

Datalab SI d.o.o. 

Datalab Tehnologije d.o.o.  

Datalab BH, d. o. o. 

Datalab SR, d. o. o. 

Datalab MN, d. o. o. 

Datalab MK, d. o. o. 

Datalab Bulgaria, Ltd. 

HQ  

DATALAB d. d. 

SLOVENIJA 

HRVAŠKA 

BOSNA  

SRBIJA  

ČRNA GORA  

MAKEDONIJA  

BOLGARIJA 

ALBANIJA  

Prikaz pokrivanja trgov 
Prikaz trenutne strukture podjetij  

 

KOSOVO  

Datalab AL, Sh.p.k. 

Datalab Automotive d.o.o. 

DataLab Agro AG 

SRBIJA, HRVAŠKA 

ŠVICA 
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6.2.2 Seznam odvisnih in drugih družb izdajatelja 
Tabela 3: Odvisne in druge družbe izdajatelja 

Odvisne in 
druge 
družbe 

Država 
sedeža 

Dejavnost 
Neposredno 
/posredno lastništvo 

Odvisnadružba 
Datalaba d.d. na 

Delež Datalaba d.d. v 
osnovnem kapitalu 
odvisne oz. druge družbe 
(neposredni in posredni); 
v % 

Delež glasovalnih pravic 
Datalaba d.d. v odvisni oz. 
drugi družbi (neposredni 
in posredni); v % 

30.6. 30.6. 31.3. 30.6. 30.6. 31.3. 30.6. 30.6. 31.3. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Firma oz. 
skrajšana 
firma 

  
neposredno/posredno da/ne da/ne da/ne   

 
 

  

Datalab 
Tehnologije  
d.o.o. 

Hrvaška 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

Datalab BH 
d.o.o. 

BIH 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 100% 51% 51% 51% 

Datalab SR 
d.o.o. 

Srbija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Datalab MN 
d.o.o. 

Črna gora 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

Datalab SI 
d.o.o. 

Slovenija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Da Da Da 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Datalab 
Bulgaria 
Ltd.. 

Bolgarija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Datalab AL 
Sh.p.k. 

Albanija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Datalab 
Agro AG 

Švica 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno  
 

Ne   50%  
 

50% 

Datalab 
Automotive 
d.o.o. 

Srbija 
Računalništvo 
in 
informatika 

neposredno Ne Ne Ne 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 24,99% 

Datalab MK 
d.o.o. 

Makedonija 
Računalništvo 
in 
informatika 

Neposredno 
 

Da Da 
 

Da 100% 100% 100% 
100% 

100% 100% 

 

Družba Datalab d.d. je dne 20.5.2014 kupila preostali 49% delež družbe Datalab BH d.o.o. in tako postala 
100% lastnik imenovane družbe v Bosni in Hercegovini. 

Na Datalab Agro AG je iz Datalab d.d. v postopku prenos avtorskih pravic nad PANTHEON Farming z 
namenom povečanja fleksibilnosti delovanja ter financiranja in pravne zaščite. Kot navedeno zgoraj, je 
družba DATALAB d.d. imetnik delnic družbe Datalab AGRO AG v višini, ki predstavlja 50% osnovnega kapitala 
družbe Datalab AGRO AG, imetnik preostalih delnic družbe Datalab AGRO AG v višini, ki predstavlja 50% 
osnovnega kapitala družbe Datalab AGRO AG, pa je družba Mattig Management Partners AG, Bahnhofstrasse 
28, Švica (v nadaljevanju: »Mattig«). V zvezi z lastništvom družbe Datalab AGRO AG sta družba DATALAB d.d. 
in družba Mattig dne 28.3.2014 sklenili opcijsko pogodbo (v nadaljevanju: »Opcijska pogodba«), v skladu s 
katero ima družba DATALAB d.d. nakupno, družba Mattig pa prodajno opcijo za nakup oziroma prodajo 
delnic družbe Datalab AGRO AG v imetništvu družbe Mattig. V skladu z Opcijsko pogodbo se družbi Mattig 
namesto kupnine v denarju zagotovijo delnice družbe DATALAB d.d., in sicer po ceni 2,9 EUR za 1 delnico 
DATR, ob upoštevanju vrednosti družbe DATALAB d.d.v višini 4.200.000,00 EUR in števila izdanih delnic DATR 
v višini 1.700.000 (navedeni podatki temeljijo na javno objavljenih nekonsolidiranih finančnih izkazih drugega 
tromesečja poslovnega leta 2014 z dne 28.2.2014.) Nakupno oziroma prodajno opcijo je v skladu z določili 
Opcijske pogodbe možno izvršiti v roku 2 let od dneva ustanovitve družbe Datalab AGRO AG oziroma 
nemudoma v primeru spremembe kontrole nad družbo DATALAB d.d..   
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6.3 UPRAVNI, POSLOVODNI IN NADZORNI ORGANI, VIŠJI VODSTVENI DELAVCI IN USLUŽBENCI 
IZDAJATELJA  

Družba DATALAB Tehnologije d.d. ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta skupščina delničarjev 
družbe in upravni odbor. 

O skupščini delničarjev družbe je več informacij v poglavju 7.2.5.1 (»Glasovalna pravica«). 

6.3.1 Upravni odbor družbe 
Po veljavnem statutu družbe DATALAB Tehnologije d.d.: 

 upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov, statut pa sicer tudi konkretneje 
določa pristojnosti upravnega odbora; 

 ima upravni odbor družbe lahko od 3 do 6 članov;  
 člane upravnega odbora družbe imenuje skupščina za dobo največ 6 let, v kolikor sklep o imenovanju 

ne določa drugače, z možnostjo ponovnega imenovanja;  
 upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika in namestnika predsednika, pri tem pa 

predsednik upravnega odbora ne more biti izvršni direktor družbe; 
 lahko upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev družbe za dobo šestih let, od tega 

najmanj enega izmed članov upravnega odbora; hkrati s sklepom o imenovanju posameznega 
izvršnega direktorja se določijo tudi način njegovega zastopanja  in obseg upravičenj zastopanja, pri 
čemer pa morebitne omejitve podelitve upravičenj v notranjem razmerju nimajo pravnega učinka 
napram tretjim osebam;  

 izvršni direktor samostojno zastopa in predstavlja družbo; 
 se lahko članom upravnega odbora za njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do 30 (trideset)% 

čistega letnega dobička družbe in se izplača v breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta; 
 se lahko izvršnim direktorjem za njihovo delo zagotovi udeležba na dobičku do višine 30 (trideset) % 

čistega letnega dobička družbe. 
Ostala določila statuta družbe v zvezi z upravnim odborom in izvršnimi direktorji so razvidna neposredno iz 
statuta družbe. 

Na datum tega poenostavljenega prospekta ima upravni odbor družbe 3 člane, in sicer ga sestavljajo: 
 Lojze Zajc, predsednik upravnega odbora; 
 Nedim Pašić, član upravnega odbora, neizvršni član; 
 Andrej Mertelj, član upravnega odbora in izvršni direktor 

 
V naslednji tabeli so podani ime in priimek, trenutna funkcija in začetek oz. konec tekočega mandata za 
vsakega od sedanjih članov upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. 
 
Tabela 4: Člani upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d.na datum tega poenostavljenega prospekta z 

navedbo začetka in zaključka njihovega mandata kot člana upravnega odbora družbe 

 
Ime in priimek Začetek  

tekočega mandata 
Zaključek  
tekočega mandata 

Funkcija v upravnem odboru 

Lojze Zajc 18.6.2013 17.6.2019 predsednik upravnega odbora 

Andrej Mertelj 18.6.2013 17.6.2019 član upravnega odbora in izvršni direktor 

Nedim Pašić* 24.2.2014 17.6.2019 član upravnega odbora, podpredsednik 
upravnega odbora 

*g. Nedim Pašić je tudi direktor družbe Datalab BH d.o.o. 

 

Upravni odbor družbe se je dne 25.2.2014, en dan po imenovanju Nedima Pašića na skupščini delničarjev 
družbe kot člana upravnega odbora družbe, sestal na svoji 42. seji, ki  je bila hkrati konstitutivna seja 
upravnega odbora v novi sestavi. Na predmetni seji upravnega odbora so bili med drugim sprejeti naslednji 
sklepi: 

 imenovan je bil razširjeni kolegij, ki ga poleg izvršnega direktorja sestavljajo še vodja razvoja (Dare 
Rihter), vodja operative (Matija Kešpret), vodja poslovnega razvoja, tj. »business development« 
(Sašo Jovanovski) in vodja PfC oz M&A (Tihomir Stričević); 
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 Andrej Brlečič je prevzel področje prodaje za celotno skupino in bo redno prisostvoval sejam 
upravnega odbora kot poročevalec. 

 Za podpredsednika upravnega odbora je bil imenovan g. Nedim Pašić. 
 Vzpostavljena je bila še revizijska komisija v naslednji sestavi: g. Lojze  Zajc (predsednik),  g. Nedim 

Pašić (član) in g. Elmir Sikira (član).  
 Ga. Nada Hudnik je bila imenovana za sekretarko upravnega odbora. 

 

6.3.2 Višji vodstveni delavci  
 
Poleg v prejšnjem poglavju navedenih članov upravnega odbora obvladujoče družbe so ostali ključni kadri v 
Skupini Datalab: 

 Dare Rihter, Vodja razvoja 
 Matija Kešpret, Vodja operative 
 Sašo Jovanovski, Vodja poslovnega razvoja za Jugovzhodno Evropo (»Business development SEE«) 
 Tihomir Stričević, Vodja PfC programa 

 

6.3.3 Redno zaposleni in drugi uslužbenci 

6.3.3.1 Število vseh zaposlenih  v Skupini Datalab 

 
V Skupini Datalab je bilo na dan 31.3.2014 127 redno zaposlenih (114 na 30. 6. 2013 in 113 na 30. 6. 2012), 
od tega 43 v družbi Datalab d.d. (39 na 30. 6. 2013 in 37 na 30. 6. 2012). 

Poleg redno zaposlenih so naloge za družbe v skupini Datalab d.d. opravljale tudi osebe na drugi podlagi, in 
sicer kot redni zunanji sodelavci, na podlagi avtorskih pogodb in študentje (za vse 4 navedene skupine za 
potrebe poglavja 6.3.3 - »Redno zaposleni in drugi uslužbenci« in 6.4.3 – »Izbrani drugi podatki in kazalniki«: 
»zaposleni«). 

Tabela 5: Zaposleni v Skupini Datalab na 30.6.2012 in 30. 6. 2013 in 31. 3. 2014 glede na obliko zaposlitve 

 
  30.6.2012 30.6.2013 31.3.2014 Sprememba v % Razlika v številu oseb 

Število vseh redno zaposlenih  113 114 127 12,1% 14 

Redni zunanji sodelavci  6 16 23 283% 17 

Avtorski honorarji 7 10 7 0% 0 

Študenti 13 17 10 -30% -3 

Skupaj vseh zaposlenih v Skupini Datalab 139 157 167 16,7% 28 

 

Skupno je na dan 31.3.2014 Skupina Datalab imela  167 zaposlenih, konec poslovnega leta 2013 (30. 6. 2013) 
157 zaposlenih in konec poslovnega leta 2012 (30. 6. 2012) 139 zaposlenih.  
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Slika 3: Število zaposlenih v Skupini Datalab po posameznih družbah v poslovnih letih (PL) 2011, 2012, 2013 (podatki 
so na 30.6. poslovnega leta) in na dan 31.3.2014 

Legenda:  
HQ= Datalab d.d., odvisne in druge družbe v državah: SI = Slovenija, HR = Hrvaška, BA = Bosna in Hercegovina, SR = Srbija, BG  = 
Bolgarija, MK = Makedonija, MN=Črna gora,  AL= Albanija  

 

6.3.3.2 Podrobnejša razkritja glede oblike zaposlitve v Skupini Datalab 

 
Slika 4: Oblika zaposlitve v Skupini Datalab na 31.3.2014 po posameznih družbah 

 
 
Legenda:  
HQ= Datalab d.d., odvisne in druge družbe v državah: SI = Slovenija, HR=Hrvaška, BA = Bosna in Hercegovina, SR = Srbija, BG = 
Bolgarija, MK = Makedonija, MN=Črna gora,  AL= Albanija  
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Tabela 6: Zaposleni v skupini Datalab na 31.3.2014, 30.6.2013 in 30.6.2012 glede na obliko zaposlitve (po posameznih 
družbah) 

  Družbe 
Skupina 
Datalab   DL HQ SI HR BA SR BG MN MK AL 

Tip zaposlitve 3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
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.6
.2

01
2 

3
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.3
.2

01
4 

3
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.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

3
1

.3
.2

01
4 

3
0

.6
.2

01
3 

3
0

.6
.2

01
2 

Redno zaposleni 43 39 37 17 15 16 14 11 11 15 16 12 14 9 9 0 0 5 6 7 6 18 17 17 
   

12
7 

11
4 

11
3 

Redni zunanji 
sodelavci 

13 9 3 2 5 2 2 
 

1 1 
        

2 
     

3 2 
 

23 16 6 

Avtorski 
honorar 

2 1 2 
 

1 
     

2 2 5 6 3 
            

7 10 7 

Študenti 3 
  

6 11 6 
 

2 
 

1 4 7 
               

10 17 13 

Skupaj 
61 49 42 25 32 24 16 13 12 17 22 21 19 15 12 0 0 5 8 7 6 18 17 17 3 2 

 
16
7 

15
7 

13
9 

 
Legenda:  
DL HQ= Datalab d.d.; odvisne in druge družbe v državah: SI = Slovenija; HR=Hrvaška, BA = Bosna in Hercegovina, SR = Srbija, BG = 
Bolgarija, MN = Črna gora, MK = Makedonija , AL = Albanija 
 

6.4 IZBRANE KONSOLIDIRANE FINANČNE INFORMACIJE 

V tem poglavju so predstavljeni izbrani konsolidirani finančni podatki o Skupini Datalab za poslovno leto 2013 
(1. 7. 2012 – 30. 6. 2013) in devetmesečje poslovnega leta 2014 (1. 7. 2013 – 31. 3. 2014) oz. na dan 30. 6. 
2013 in 31. 3. 2014. Podatki za poslovno leto 2013 so bili izvedeni iz revidiranih konsolidiranih računovodskih 
izkazov na dan oz. za leto, ki se je končalo  30. 6. 2013, podatki za devetmesečje poslovnega leta 2014 pa iz 
konsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje 1. 7. 2013 – 31. 3. 2014, ki so nerevidirani. 
 
Izbrane finančne podatke, predstavljene v nadaljevanju, je treba brati skupaj z ostalimi informacijami, 
navedenimi v tem poenostavljenem prospektu, vključno s poglavjem 8 (»POSLOVANJE IN FINANČNI 
PREGLED«), kot tudi s podatki in razkritji v letnih poročilih izdajatelja, ki so na voljo na spletni strani 
izdajatelja, www.datalab.si, v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana SEO-net: 
http://seonet.ljse.si/, in na poslovnem naslovu izdajatelja. Podatki za pretekla obdobja tudi niso nujno 
natančni pokazatelj rezultatov, ki jih Skupina Datalab pričakuje v prihodnje.  

6.4.1 Izbrani podatki iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida 
 
Tabela 7: Podatki, povzeti iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida 

Postavka 

v EUR, revidirani 
Spreme
mba PL 

2013/ PL 
2012 

v EUR, nerevidirani 
Sprememb

a I-IX PL 
2014/ I-IX 

PL 2013 

Poslovno 
leto (PL) 

Poslovno 
leto (PL) 

I-IX 
poslovnega 

leta 

I-IX 
poslovnega 

leta 

2012 2013 2013 2014 

Prihodki od prodaje 4.190.266 4.672.915 11,5% 3.457.052 3.780.401 9,4% 

Drugi poslovni prihodki 1.750.057 1.962.618 12,1% 1.369.056 1.592.563 16,3% 

Kosmati donos iz poslovanja 5.940.323 6.635.533 11,7% 4.826.108 5.372.964 11,3% 

Poslovni izid iz poslovanja 558.038 609.132 9,2% 468.423 488.793 4,3% 

EBITDA  
(Poslovni izid iz poslovanja + Odpisi 
vrednosti) 

1.648.114 1.875.982 13,8% 1.374.315 1.563.756 13,8% 

Neto finančni izid -153.209 -95.535 -37,6% -61.797 -48.834 -21,0% 

Čisti poslovni izid (obračunskega obdobja) 538.082 692.463 28,7% 408.099 443.676 8,7% 

Čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja 507.948 692.463 36,3% n.p. n.p. n.p. 

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja 30.134 0 -100,0% n.p. n.p. n.p. 

 

  

http://www.datalab.si/
http://seonet.ljse.si/
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6.4.2 Izbrani podatki iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja 
 
Tabela 8: Podatki, povzeti iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja 

  

v EUR, revidirani Spr. 
30.6.2013/ 
30.6.2012 

  

v EUR, nerevidirani Spr.   
31.3.2014/ 
31.3.2013 

30.6. 
2012 

30.6. 
2013 

31.3. 31.3. 

2013 2014 

Skupaj 
(nekratkoročna) 
stalna sredstva 

5.556.982 6.508.489 17,1% Dolgoročna sredstva 5.872.610 6.993.807 19,1% 

- od tega: 
Neopredmetena 
sredstva 

4.911.213 5.681.481 15,7% 
- od tega: 
Neopredmetena 
sredstva 

5.286.800 6.129.592 15,9% 

Skupaj gibljiva 
(kratkoročna) 
sredstva 

1.645.693 1.875.079 13,9% 
Kratkoročna sredstva 
in kratkoročne aktivne 
časovne razmejitve  

1.670.564 2.026.754 21,3% 

- od tega: denar in 
denarni ustrezniki 

163.344 205.448 25,8%  
- od tega: Denarna 
sredstva 

237.574 302.755 27,4% 

Skupaj sredstva 7.202.675 8.383.568 16,4% Sredstva 7.543.174 9.020.561 19,6% 

Skupaj kapital 4.021.962 4.655.197 15,7% Kapital  4.397.505 4.990.410 13,5% 

- od tega: Kapital 
manjšinskih lastnikov 

72.434 113.509 56,7% 
- od tega: Kapital 
manjšinskih lastnikov 

118.067 135.539 
14,8% 

Skupaj obveznosti 3.180.713 3.728.371 17,2%  
Obveznosti do virov 
sredstev brez kapitala 

3.145.669 4.030.151 28,1% 

- od tega: Dolgoročne 
finančne obveznosti 

884.015 1.691.514 91,3% 
- od tega: Dolgoročne 
finančne obveznosti 

1.408.000 2.306.844 63,8% 

- od tega: Kratkoročne 
finančne obveznosti 

817.728 604.676 -26,1% 
- od tega: Kratkoročne 
finančne obveznosti 

556.694 284.090 -49,0% 

Skupaj kapital in 
obveznosti 

7.202.675 8.383.568 16,4% 
Obveznosti do virov 
sredstev  

7.543.174 9.020.561 19,6% 

 

6.4.3 Izbrani drugi podatki in kazalniki 
 
Tabela 9: Izbrani podatki o Skupini Datalab 

  

30.6.2012 30.6.2013 Sprememba 
30.6.2013 / 

30.6.2012 

31.3.2014 

Število uporabnikov v Skupini Datalab 27.390 31.801 16% 34.922 

Število kupcev  v Skupini Datalab 8.118 10.643 31% 10.743 

Število registriranih svetovalcev v Skupini Datalab 279 493 77% 314 

Število vseh REDNO zaposlenih v Skupini Datalab  113 114 1% 127 

Število vseh zaposlenih v Skupini Datalab 139 157 13% 167 

Število partnerjev v Skupini Datalab 187 267 43% 314 

 

Tabela 10: Izbrani kazalci zadolžitve in vrednotenja Skupine Datalab 
 
  

Poslovno leto (PL) Poslovno leto (PL) I-IX poslovnega leta I-IX poslovnega leta 

2012 2013 2013 2014 

Neto dolg / EBITDA 0,93 1,11 0,88 1,11 

EV / Prihodki 0,72 1,26 0,86 1,54 

EV / EBITDA 1,83 3,13 2,14 3,90 

EV / dobiček iz 
poslovanja 

5,41 9,63 5,75 12,79 

P / E 2,75 5,46 3,89 7,92 

P / B 0,37 0,81 0,56 1,15 
*Neto dolg = finančni dolg – denarna sredstva 
**EV = tržna kapitalizacija + neto dolg 
***Devetmesečni podatki za postavke iz izkaza vseobsegajočega donosa so preračunani za zadnjih 12 mesecev. 
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6.5 OSNOVNA DEJAVNOST IN RAZDELITEV DELA VSKUPINIDATALAB 

6.5.1 Osnovne dejavnosti Skupine Datalab 

Datalab d.d. je slovensko podjetje za razvoj programske opreme. Ponuja celovite poslovnoinformacijske 
rešitve za majhna in srednje velika podjetja (MSP) pod preprostim, a zgovornim sloganom »Spremenite 
podatke v dobiček«. Od leta 2000, ko so svetovalne in podporne dejavnosti prevzela partnerska podjetja, do 
danes je Datalab d.d. postalo podjetje, ki upravlja celoten ekosistem. Sami razvijajo in prodajajo programsko 
opremo ter preko partnerskega kanala upravljajo 
implementacijo ter širjenje znanja in izkušenj. 
Prihodnost Datalab d.d. vidi v nudenju programske 
opreme kot storitve in upravljanju grozda podjetij. 

Vsebinska predhodnica današnje delniške družbe 
DATALAB Tehnologije d.d., ki je bila ustanovljena leta 
2003, t.j. družba Datalab d.o.o., je bila ustanovljena leta 1997. Delnice DATALAB Tehnologije d.d. so bile na 
Ljubljansko borzo uvrščene junija 2008. Odvisne in druge družbe delujejo na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, 
Bosni in Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Bolgariji in Švici.  

Glavni izdelek Datalaba– PANTHEON – vsebuje transakcijski sistem za obdelovanje naročil, faktur, finančnih 
in kadrovskih podatkov ter za načrtovanje proizvodnih in kmetijskih virov. Temelji na podatkovnem strežniku 
MS SQL Server in je razvit za okolje Windows. V oblačnem načinu deluje kot »fat-client« s podatkovnim 
strežnikom v podatkovnem centru. Močno podpira elektronsko poslovanje in digitalne arhive, kar povečuje 
konkurenčnost tistih, ki ga uporabljajo.  

V poslovnem letu 2011 začet razvoj PANTHEON Farming, sistema za spremljanje kmetijske proizvodnje,je 
Datalab dokončal z izidom programskega paketa v juniju 2012. Tržne priložnosti zaradi vpeljave FADN 
poročanja (Metodologija knjigovodstva na kmetijah oziroma angl. Farm Accountancy Data Network) kot 
predpogoj za pridobivanje subvencij v vse države EU in kandidatke za vstop upravni odbor Datalaba ocenjuje 
kot precejšnje. 

 

6.5.2 Razdelitev dela vSkupiniDatalab 

Slika 5:  Prikaz odnosov upravljanja in prodaje na posameznem trgu 
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Datalab je poslovanje razdelil na tri nivoje, v katerih se odražajo tudi denarni tokovi. 

1. nivo: Obvladujoča družba razvija programsko opremo in povezane poslovne prakse ter upravlja celotno 
mrežo.  

2. nivo: Odvisne in drugedružbe so odgovorne za lokalizacijo PANTHEON-a v njihovi državi. Lokalizacija 
zajema prevod uporabniškega vmesnika ter prilagoditev programa lokalni zakonodaji in poslovnemu okolju. 
Odvisne in druge družbe nudijo podporo partnerjem in so vezni člen med svetovalci pri partnerjih in 
razvojnikih v obvladujoči družbi.  

Vsaka odvisna in drugadružba mora vzpostaviti lokalni podporni center, kjer nudijo podporo glede prodaje, 
licenciranja in manjših tehničnih težav preko telefona, spletne aplikacije in elektronske pošte. 

3. nivo: Datalab partnerji ali interni ServiceDesk (le-ta podpira direktne prodaje in PA Hosting)  
implementirajo PANTHEON, nudijo podporo in aktivirajo naročnine za kupce. Zaradi pomanjkljivosti v 
partnerskem kanalu, ki ni bil pripravljen/usposobljen podpirati mikro podjetij in mu je manjkalo 
osredotočenje na računovodske servise, je Datalab v letu 2010 začel z vzpostavitvijo Datalab Direct prodaje 
ter podpore preko Datalab ServiceDesk službe. Te službe je Datalab v poslovnem letu 2011 dopolnil z 
direktno prodajo osveževalnih pogodb ter ga v poslovnem letu 2012 izgradil v samostojen oddelek z 
namenom korekcije dogajanja na trgu. 

Skupina Datalab ima več virov prihodka. 

- Najpomembnejši (skupaj z licenčninami in uporabninami primarni) vir so osveževalne pogodbe 
(pogodbe, ki končnim uporabnikom omogočajo, da nadgradijo PANTHEON z najnovejšimi zakonskimi in 
tehnološkimi posodobitvami). 

- Drugi (sekundarni) vir prihodka so licenčnine za novoprodane PANTHEON licence. Ta vir je zaradi tržnih 
pritiskov in posledičnih diskontiranj prodajne cene ter ne nazadnje zaradi spremembe paradigme 
(prehod na hosting) v upadanju in tak trend naj bi se po ocenah Datalaba nadaljeval tudi v prihodnjih 
letih. 

- Tretji vir so uporabnine (naročnine na gostovanje/hosting), ki vključujejo licenčnine, nadgradnje in 
strežniške resurse. Uporabniki jih plačujejo hčerinskim družbam za pravico uporabe PANTEHON-a in 
nadgradenj. 

- Članarine svetovalci plačujejo Datalabu za uporabo orodij in podporo (sekundarni prihodki). 

- Precej uporabnikov gostovanja uporablja storitve ServiceDeska za hitro pomoč. 

- Drugi prihodki so: 

o izobraževanje, ki ga izvaja Datalab Akademija (ustanovljena junija 2007), se zaračunava 
neposredno tečajnikom (partnerjem ali končnim uporabnikom); prihodki zajemajo cene tečajev 
in certificiranja; 

o oglaševanje na Datalabovih spletnih straneh (UserSite) in v PANTHEON Novicah, kjer partnerji, 
uporabniki in drugi lahko oglašujejo svoje izdelke in storitve; 

- Ostali prihodki: PANTHEON konferenca (tradicionalni dogodek, ki združuje partnerje in končne 
uporabnike z namenom izmenjave informacij in dobrih praks), prihodki od obresti na posojila hčerinskim 
podjetjem. 

Čeprav partnerska organizacija deluje kot franšizno poslovanje, Datalab ne pobira deleža od prihodkov, ki jih 
kupci plačujejo Datalabovim partnerjem. 
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Slika 6: Segmentacija prihodkov Skupine Datalab, ustvarjenih v poslovnem letu 2013: 

  
 
 
 
Tabela 11: Struktura prihodkov Skupine Datalab v poslovnih letih 2012 in 2013 
Podatki v tisoč EUR Poslovno leto 2013 Poslovno leto 2012 Indeks 

A. Čisti prihodki 4.673 4.190 112 

 I. Prihodki od prodaje blaga in storitev na domačem trgu 4.566 4.074 112 

  1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu, razen 
najemnin 4.566 4.072 112 

     a.  Licenčnine 1.588 1.509 105 

     b.  Osveževanja 2.052 1.835 112 

     c. Članarine 87 97 90 

     d. Storitve 479 318 151 

     e. Marketing 54 40 134 

     f. Šolanje in certificiranje 74 133 56 

    g. Storitve gostovanja 210 137 154 

     h. Drugo 22 3 750 

  2. Čisti prihodki od najemnin 0 2 0 

III. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu 107 116 92 

     a. Licenčnine 33 58 57 

     b.  Osveževanja 27 18 152 

     c. Članarine 0 1 0 

     d. Storitve 26 18 144 

     e. Marketing 6 0 
      f. Šolanje in certificiranje 15 21 71 

         h. Drugo 0 0  

 

Segmentacija prihodkov v devetmesečju poslovnega leta 2014 sledi trendom iz prejšnjih let. 

Ključno je poudariti, da je Skupina Datalab še vedno v fazi rasti (in le-to, merjeno z zaseganjem trga – 
številom uporabnikov – še pospešuje), kar prikazuje naslednja slika. 
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FY'98 FY'99 FY'00 FY01 FY'02 FY'03 FY'04 FY'05 FY'06 FY'07 FY'08 FY'09 FY'10 FY'11 FY'12

Vrednost (m€) 100 507 806 1.837 3.295 4.242 5.386 6.825 9.132 11.707 14.530 17.199 19.239 22.069 24.389 27.455

Podjetij 66 283 419 638 856 1.110 1.491 2.321 3.384 4.160 4.888 5.672 6.507 7.753 9.038 10.643

Uporabnikov 146 741 1.143 1.804 2.594 3.415 4.465 6.023 8.560 11.437 14.728 17.671 20.638 24.030 27.347 31.801
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Slika 7: Rast licenčne vrednosti števila podjetij in uporabnikov v Skupini Datalab*od poslovnega leta 1998 do 
poslovnega leta 2013 

*podatki se v delu, ki se nanaša na obdobje pred nastankom Datalab Tehnologije d.d., nanašajo na Datalab d.o.o. (ki je bil ustanovljen l. 1997) 

FY = poslovno leto 

6.6 RAZISKAVE IN RAZVOJ, PATENTI IN LICENCE 

V razvoj PANTHEON-a je Datalab d.d. v poslovnem letu 2013 vložil 1,69 milijonov EUR (v poslovnem letu 
2012 pa 1,47 milijona EUR), tako da znaša izdelavna vrednost PANTHEON-a na dan 30. 6. 2013 14,3 milijona 
EUR (neodpisana vrednost v bilancah pa 5.536 tisoč EUR). Vrednost neopredmetenega sredstva je bila 
zasnovana skladno s hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti in z veljavnimi modeli ocenjevanja. 

Slika 8: Vrednost investicij v R&D v absolutnem znesku (v 000 EUR) in kot delež nekonsolidiranih prihodkov (slednjih 
izraženih tudi v 000 EUR) od l. 1997 do poslovnega leta 2013* 

 

 

*podatki se v delu, ki se nanaša na obdobje pred nastankom Datalab Tehnologije d.d., nanašajo na Datalab d.o.o. (ki je bil ustanovljen l. 1997) 

Predhodna slika prikazuje vložke v razvoj v družbi Datalab d.d.oz. družbi Datalab d.o.o. od leta 1997 do 
poslovnega leta 2013 v tisoč EUR. V poslovnem letu 2011 je opazen padec nekonsolidiranih prihodkov 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 PL05 PL06 PL07 PL08 PL09 PL10 PL11 PL12 PL13

R&D investicija 8,3 54,2 166,7 258,3 287,5 395,8 416,7 604,2 970,0 1.365,0 1.235,0 1.242,0 1.380,0 1.369,0 1.325,0 1.473,0 1.688,0

Nekonsolidirani prihodki 39,7 210,4 607,5 818,4 712,2 517,9 710,3 994,1 1.270,0 2.126,0 2.155,0 2.238,0 2.113,0 2.153,0 1.957,0 2.004,0 2.060,0

% prihodka 21% 26% 27% 32% 40% 76% 59% 61% 76% 64% 57% 55% 65% 64% 68% 74% 82%
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Datalab d. d. (obvladujoče družbe) zaradi oddelitve poslovnih dejavnosti v Sloveniji v samostojno podjetje 
Datalab SI d.o.o. 

Zanimivo je tudi spremljanje vložka ur v izdelavo lokalizacij – večinoma zakonodajnih sprememb, ki jih je 
potrebno vzdrževati za ohranjanje namembnosti produkta na določenem tržišču. Po skoraj 80% povečanju v 
poslovnem letu 2012 je obseg lokalizacij v poslovnem letu 2013 znova poskočil za 18%. 

Slika 9: Vložki v lokalizacijo (efektivne ure)* 

 

*FY = poslovno leto 
Legenda:  
SI = Slovenija, HR = Hrvaška, BA = Bosna in Hercegovina, RS = Srbija, MN=Črna gora,  MK = Makedonija, KS = Kosovo, BG = Bolgarija ,  RO = Romunija, 
AL= Albanija 

 

Datalab si neprestano prizadeva za znižanje efektivne cene razvojne ure. Efektivno ceno razvojne ure se 
izračuna tako, da se bruto stroške razvoja (2. pokritje = strošek dela, prostora, izobraževanja, ...) deli s 
številom ur, ki so vložene v razvoj nove funkcionalnosti (razvojne ure = vse ure – podpora – ure podpornih 
služb (t.i. overhead)). Na znižanje efektivne cene v imenovalcu vpliva nižanje splošnih stroškov, v števcu pa 
zmanjševanje potrebne podpore in neefektivnega dela. 

Slika 10:Efektivna cena razvojne ure (v EUR)  in število razvojnih ur po poslovnih letih 
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Datalab ne uporablja patentne zaščite, uporablja pa aktivno zaščito licenc. V proizvodnem procesu uporablja 
dobre prakse, odprtokodna in lastniška orodja, ki so kot celota izredno produktivna, vendar pa hkrati zelo 
težavna in draga za vzpostavitev (predvsem v človek/letih potrebnih za rezultate). 

6.7 INVESTICIJE 

V tekočem letu je Datalab d.d. investiral v kupovanje intelektualne lastnine, ki dopolnjuje njihove proizvode. 
Tako so priključili produkt Vinar podjetja Datapoint ter Orchard podjetja FruitDiscovery. Oba produkta se 
sedaj vključujeta v PANTHEON Farming. 

Poleg dokupovanja manjkajočega znanja je Skupina Datalab v zadnjih letih precej vlagala tudi v PfC program 
(Partner from Competitor). Datalabova teorija, da ekonomska kriza upočasnjuje večino nadgradenj ERP 
sistemov, kar se kaže v zmanjšanju števila prodanih licenc na tem trgu v celotni regiji, se je namreč potrdila. 
Najbolj so bili prizadeti manjši konkurenti z zastarelo tehnologijo, ki so imeli težave s prodajo že pred krizo. 
Njihova instalirana baza uporabnikov erodira, s čimer pa se povišujejo stroški na enoto vzdrževanja obstoječe 
programske opreme. Uporabniki bodo v naslednjih letih dosegli »točko brez vrnitve« za obstoječega 
ponudnika. Cilj Datalaba je doseči te konkurente, dokler s svojimi uporabniki še ohranjajo dobre odnose. 
Datalab tako tem konkurentom ponudi, da se pridružijo PANTHEON ekosistemu in dajo svojim operacijam 
nov zagon. Za bivše konkurente in sedanje partnerje ta program v Datalabu interno imenujejo »PfC – 
Partners From Competitors«.  

V Sloveniji, Srbiji, Hrvaški in Makedoniji je program iz »partnerja v konkurenta« postal realnost. Po zaslugi 
Datalaba, ki s to vizijo kot tudi na drugih področjih orje ledino, postaja konsolidacija logična prihodnost 
oziroma samoumevna miselnost ERP razvijalcev. Ideja tako na nek način postaja »copy-paste« tudi za 
nekatere konkurente s podobnimi ambicijami. Pri tem je potrebno izpostaviti, da ima Datalab kot edini ERP 
razvijalec poslovni model in tehnološki ustroj ekosistema primeren za tovrstno konsolidacijo trga. 

V poslovnem letu 2013 je Datalab zaključil dva zanimiva PfC projekta v Sloveniji. S pridružitvijo Optime je 
pridobil moderen POS blagajniški sistem, ki Datalabu omogoča vstop v »hospitality« tržišče in v večje 
maloprodajne verige. Ob samem nakupu avtorskih pravic so pridobili tudi 399 novih uporabnikov. Pri 
akviziciji uporabnikov Optime je sicer Datalab imel težave, saj Optima ni imela spiska licenciranih 
uporabnikov, zato je Datalabu del trga ušel. Drug tak projekt je bil MC ii iz Ljubljane. Pogovore, začete še v 
letu 2011, je Datalab intenziviral v aprilu in maju 2013, ko so zaposleni na MC ii dali odpoved in poizkušali 
preko sodišča pridobiti stranke in avtorske pravice. Njihov manever je Datalab spregledal in skupaj s 
poslovodstvom MC ii nanj ustrezno odgovoril. Poln potencial verjetno Datalab vseeno ne bo mogel realizirati, 
predvideva pa, da bo v naslednjih 18 mesecih dosegel najmanj 350.000€ licenčne vrednosti na migriranih 
uporabnikih. 

Na Hrvaškem zgledi vlečejo. Primer Excela, kot izredno uspešnega PfC, odmeva na lokalnem trgu in nosi 
Datalabu nove sogovornike. 

V Srbiji še vedno prehajajo uporabniki BlueSofta, trg pa se počasi odpira in vedno bolj posluša Datalab. V 
prihodnjem letu zato Datalab pričakuje, da bo spet začel opažati porast zanimanja za PfC sodelovanje. 

Poleg Slovenije Datalab izredno uspešno konsolidira tudi Makedonijo, kjer mikro ponudnikov počasi 
zmanjkuje. Prehodi so sicer počasni (6-18 mesecev po podpisu pogodbe) vendar v kombinaciji s PANTHEON 
Gostovanjem (v sodelovanju z MK Telekom) neustavljivi.   

  



Poenostavljeni prospekt za uvrstitevNovoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana na organizirani trg 

28 

 
 

Tabela 12: Pregled pomembnejših pridružitev v zadnjih letih 

Tržišče Podpisano v preteklih letih Podpisano v PL'13 Pogovori v teku 

Podjetje Potencial/ 
Realizirano 

Podjetje Potencial / 
Realizirano 

Tip ponudnika Potencial 

SI C-Ring 
Šempeter 

35.000€ Optima Sistemi Hoče 737.000€ / 
243.000€ 

Specialisti za večja 
srednja podjetja 

2.000.000€ 

  MC ii Ljubljana 860.000€ / 
127.000€ 

Več mikro ponudnikov Tipično 
50.000-
100.000€ 

HR Excel Osijek 
('10) 

45.000€ / 
72.000€ 

  Večja srednja podjetja 570.000€ 

Compa Đakovo 85.000€ /    Srednja podjetja 300.000€ 

DataLink Zagreb 105.000€ /    Programska oprema za 
mikro podjetja 

80.000€ 

RS BlueSoft 
Beograd ('10) 

1.200.000€ / 
161.000€ 

    

Sinus Plus ('09) 84.000€ / 
35.000€ 

    

MK 
 

MegaSoft ('09) 30.000 € / 
50.000 € 

Anel Štip 50.000€ / 
1.000€ 

Programska oprema za 
mikro podjetja 

50.000€ 

SoftMaki ('09) 3.000 € / 
10.000 € 

Infosoft Skopje 50.000€ Programska oprema za 
mikro podjetja 

30.000€ 

SNS ('09) 20.000 € / 
30.000 € 

  Programska oprema za 
mikro podjetja 

100.000€ 

Gord Sistemi 
('09) 

20.000 € / 
50.000 € 

  Programska oprema za 
mikro podjetja 

100.000€ 

 TrakonNet 
Veles 

40.250€ 
/4.000€  

    

 Quttro Tetovo 20.000€ 
/2.000€  

    

 
Datalab torej ocenjuje, da je reševanje konkurentov (in njihovih uporabnikov) iz poti v propad, glavobolov in 
nepotrebnih stroškov sicer težko in zahteva veliko časa in energije, a ko deluje, je to obenem ena od 
najhitrejših metod za širjenje PANTHEON uporabnikov ter ohranjanje in rast uveljavljenih, po transformaciji 
partnerskih, podjetij. 

6.8 INFORMACIJA O TRENDIH 

6.8.1 Prehod na oblak 

V sodelovanju s telekomunikacijskimi operaterji (v nadaljevanju tudi: »telco operaterji«) bo Datalab v 
državah, kjer je prisoten, prenaša poslovanje iz licenčnega na oblačni model. S telco operaterji sodeluje na 
principu delitve prihodkov, pri čemer zaračunavanje in trženje storitve poleg podatkovnega centra ostaja 
domena telco operaterja, Datalabova skrb pa je administracija, ustrezna in povezljiva rešitev ter aktivna 
prodaja (closing). Poleg tega se v novih državah odpira sodelovanje na ruralnih širokopasovnih povezavah in 
ponujanju storitev, prilagojenih agrarnemu sektorju. 

6.8.2 Agro informatika 

Agroinformatika je zadnje veliko področje človeške aktivnosti, na katerem informatika še ni naredila 
kvantenga skoka v produktivnosti in nadzorljivosti, kot ga poznamo iz drugih industrij ali javnega sektorja. 
Leta 2011 je Datalab začel z razvojem PANTHEON Farming, na oblaku temelječ ekosistem namenjen 
upravljanju kmetij. Kot integralen del PANTHEON družine poslovnoinformacijskih sistemov je poleg 
prilagojenosti kmetijskim potrebam podedoval tudi ves DNK starejših bratov ter tako predstavlja enkraten 
spoj operativnega vodenja in finančnega spremljanja kmetije, ki postaja vedno bolj pomemben. Pomaga pri 
vodenju in optimizaciji kmetij vseh velikosti in področij kmetovanja. Trenutno ima Datalab že več kot 300 
pilotov v 14 državah in se pripravlja na razširitev na 10.000 kmetov.  
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6.9 TRŽNA ANALIZA IN KLJUČNE KONKURENČNE PREDNOSTI DATALABA 

Vir podatkov za navedbe v tem poglavju so lastne analize izdajatelja, če ni izrecno drugače navedeno. 

6.9.1 Analiza trga 

Tržišče poslovnoinformacijskih sistemov lahko razdelimo na štiri segmente, med katerimi Datalab cilja na 
zadnje 3.  

 Zgornji segment – velika podjetja (več sto uporabnikov ali licencna podjetje): v zgornjem segmentu 
so ostali samo veliki trije, SAP, Oracle in Microsoft (z Axapto). Njihove rešitve so izjemno 
nadgradljive, zaradi česar so zelo primerne za njihova ciljna tržišča. Baan in Bipix nista uspela, 
PeopleSoft pa je prevzel Oracle. 

 Srednji segment – srednje velika podjetja (50 do več sto uporabnikov): Datalab, Microsoft (z 
Navisionom) in večje lokalne firme so glavni igralci v srednjem segmentu. SAP si zelo prizadeva 
odgrizniti svoj delež tržišča. Scala in Baan nista uspela. 

 Spodnji segment –majhna podjetja (5 do 50 uporabnikov): spodnji segment obvladujejo predvsem 
lokalni ponudniki. Multinacionalke vstopajo z nakupovanjem uspešnih lokalnih ponudnikov. Tak 
primer je Sage. Microsoft cilja na ta segment, vendar še ni vstopil, ker mu manjkajo izkušeni partnerji 
in natančna usmeritev, pa tudi zaradi manjše donosnosti tega tržišča.  

 Mikrosegment – mikropodjetja (1 do 5 uporabnikov): na mikrosegment cilja več globalnih rešitev, 
predvsem Sage s kupljeno rešitvijo PeachTree, KHK in novinec – Microsoft Small Business 
Accounting. Večji del lokalnih tržišč pokrivajo lokalni ponudniki s svojimi rešitvami. Po nekaterih 
ocenah le okoli 40% podjetij v tem segmentu uporablja informacijsko tehnologijo za osnovne 
poslovne potrebe (npr. izstavljanje računov) in nič več kot to. 

6.9.2 Tržna dinamika 

Tržišče poslovnoinformacijske programske opreme se občutno spreminja. Po propadu Baana in Bipixa se je 
zgornji segment hitro konsolidiral, pri čemer je Oracle prevzel večino konkurentov, SAP pa je pokril večino 
velikih korporacij.  
 
Podjetja želijo znižati stroške in nočejo uporabljati poslovnih rešitev, katerih implementacija in vzdrževanje 
sta povezana z ogromnimi stroški. Širokopasovni internet, poceni računalniki in presežne strežniške 
zmogljivosti so omogočili nove paradigme, kot je programska oprema kot storitev, kjer v programsko opremo 
ne vlagamo, temveč jo najamemo. Visoko razvite rešitve ne nudijo dolgoročne konkurenčne prednosti, saj 
dobrih funkcionalnosti ni težko posnemati, medtem ko inovacije, ki vodijo do takih funkcionalnosti postajajo 
vedno dražje. 
 
To drži predvsem za majhna in srednje velika podjetja, katerim že stroški vzdrževanja predstavljajo ogromno 
oviro. Ta segment brez informacijske podpore ne more vzdržati pritiskov globalizacije, elektronskega 
poslovanja konkurence. Zato ne čudi, da tržišče rešitev za majhna in mikro podjetja raste izjemno hitro. 
Predvidena skupna rast po podatkih IDC je 5,5% na leto, za majhna in srednje velika podjetje pa 27,8% na 
leto. V naslednjih petih letih naj bi vrednost tega tržišča narasla na 62 milijard ameriških dolarjev in to brez 
sprememb paradigme tehnologije, poslovnih modelov ali tržišča. 
 
Tržišče majhnih in srednje velikih podjetij je pod vedno večjimi pritiski globalizacije in elektronske izmenjave 
podatkov, ki jo zahtevajo večji partnerji, da bi tako znižali stroške. V Vzhodni Evropi je dodaten dejavnik tudi 
nedokončana tranzicija. Skupek teh dejavnikov je pripeljal do tega, da veliko majhnih in srednje velikih 
podjetij išče svojo prvo poslovno rešitev. 
 

6.9.3 Opis konkurence in tržne prednosti in priložnosti Skupine Datalab 

 
Tržišče majhnih in srednje velikih podjetij je pod vedno večjimi pritiski globalizacije in elektronske izmenjave 
podatkov, ki jo zahtevajo večji partnerji, da bi tako znižali stroške. V Sloveniji je trg ponudnikov poslovne 
programske opreme še vedno razdrobljen, a se počasi konsolidira. To pomeni, da poleg Datalab vodilno 
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vlogo igrajo svetovne multinacionalke Microsoft in SAP, ter domači ponudniki – v Sloveniji npr.Vasco, 
Andersen, Saop, Opal idr. Na ostalih trgih Datalab srečuje podoben nabor in značilnosti. 
 
Bistvena razlika med najuspešnejšimi podjetji je v njihovem poslovnem modelu. Medtem ko vodilni trije 
prisegajo na učinkovit partnerski model, ostala podjetja tržijo in implementirajo svoje rešitve sama. 
Datalab kot vodilno podjetje znotraj tega ubira drugačno pot. Partnerski model razvija in oblikuje na vseh 
področjih storitev in rešitev, ki so komplementarne njegovemu produktu v vlogi nosilnega podjetja grozda. 
Datalabu pri tem ne posega in širi dejavnosti na področja, ki jih obvladujejo njegovi partnerji, kar mu 
omogoča fokusiranje na svojo primarno dejavnost razvoj in trženje Pantheona. Datalabova zavezanost 
sodelovanju je ena izmed ključnih prednosti na trgu. 
 
Posledično Datalab ocenjuje kot ključno priložnost v panogi ponuditi fleksibilen koncept nudenja 
poslovneprogramske opreme kot storitve za mala in srednja podjetja – s poudarkom na računovodskih in 
finančnih aplikacijah. 
 
Za trg Slovenije in ostale trge, ki jih Datalab pokriva, pa je poleg razdrobljenosti značilna konsolidacija le tega. 
Tržišče poslovno programske opreme se namreč občutno spreminja. Po propadu Baana in Bipixa se je zgornji 
segment hitro konsolidiral – Oracle je prevzel večino konkurentov. SAP je pokril večino velikih korporacij. 
Microsoft je vstopil v nižji zgornji segment z Axapto, ki jo je dobil s prevzemom podjetja Navision. SAP, 
Microsoft in Oracle se vedno bolj usmerjajo na višji srednji segment. Microsoftov Navision pridobiva delež 
tudi v nižjem srednjem segmentu, ki ga obvladujejo lokalni ponudniki in lastne rešitve.  
 
Situacija je podobna na vseh trgih, kjer je Datalab že prisoten in se namerava širiti. Poleg vodilnih tujih 
korporacij je na trgih prisotnih množica malih domačih ponudnikov. Ključni element pri poslovnih rešitvah 
je PIS PANTHEON po sprejemljivih cenah, zato Datalab za trženje PANTHEON-a načrtuje korenito drugačen 
koncept. Večina ponudnikov trži svoje rešitve po modelu licenciranje – nadgradnja – implementacija,  kar 
ima dve bistveni pomanjkljivosti. Zahteva veliko začetno investicijo in ima visoko skupno ceno lastništva (TCO 
– total cost of ownership). Datalab ocenjuje, da je potrebno TCO zmanjšati za vsaj 50%, kar je tudi eden od 
ciljev pri doseganju poslanstva Datalaba. 
 
Da bi to Datalab dosegel, bo PIS PANTHEON ponujal po modelu programska oprema kot storitev in za 
uporabo zaračunaval le mesečno naročnino glede na število uporabnikov. Tako bo podjetjem znatno znižal 
začetno investicijo v PIS PANTHEON. To je Datalab dosegel v sodelovanju z bančnim sektorjem, ki zagotavlja 
kapital in storitve za tovrstno licenciranje. 
 
V regiji je več kot 10.000 majhnih ponudnikov delnih ali popolnih PIS, ki so pod pritiskom tržišča in velikih 
ponudnikov. Datalab verjame, da bo s programom PfC sodelovanja veliko ponudnikov spremenil iz 
konkurentov v sodelavce. 
 
Popolnoma novo je področje kmetijskih informacijskih sistemov, kjer so povečane zahteve po sledljivosti in 
pravem računovodenju izzvane z zunanjimi dejavniki (EU, države, potrošniki) dobesedno kreirale nov trg, ki 
se po velikosti lahko primerja s spodnjim in mikro segmentom zgornje razvrstitve. 
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6.9.4 SWOT analizaSkupine Datalab 

SWOT analiza 

 
Prednosti  
 Širok nabor funkcionalnosti produkta 
 Cenovno ugoden produkt 
 Kratek uvajalni čas produkta 
 Odlična podpora uporabnikom 
 Gibka notranja organizacija in prilagodljivost 
 Uporaba prilagodljivih orodij za podporo 

procesom 
 Distribucijski kanal 
 Spremljanje in odzivnost na potrebe uporabnikov 

Slabosti 
 Šibak prodajni in implementacijski partnerski 

kanal 
 Pomanjkljiva znanja partnerjev pri implementaciji 
 Investicije v promocijo in odnose z javnostjo 
 Nizka ozaveščenost uporabnikov o priložnostih in 

pomenu IT 

Priložnosti 
 Delovanje produkta na različnih tehnoloških 

platformah 
 Ugoden in enostaven prehod uporabnikov ob 

menjavi ponudnika poslovne programske opreme  
 Uvajanje okolju prijaznih poslovnih modelov in 

tehnologij – prenova poslovnih procesov malih in 
srednjih podjetij 

 Podporo uporabnikom ob rasti podjetja 

Nevarnosti 
 Konkurenca Microsofta in drugih multinacionalk 
 Prehod potencialnih partnerjev k 

multinacionalkam 
 Počasna prilagodljivost potrebam uporabnikov 

 
Ukrepi za odpravo slabosti: 
 okrepitev aktivnosti izobraževanja in izpopolnjevanja Datalabovih partnerjev (Datalab akademija, razvoj 

podpornih orodij za implementacijski proces); 
 ciljno in fokusirano oglaševanje (spletno oglaševanje); 
 oblikovanje in vključitev uporabnikov v komunikacijo – delitev informacij (spletna skupnost) 
 
Ukrepi za odziv na nevarnosti: 
 oblikovanje in uveljavljanje lastne MSVP primerne strategije 
 

6.10 STRATEGIJA POSLOVANJA IZDAJATELJA 

6.10.1 Vizija 
V podjetju Datalab d.d.so 
se zavezali razvoju 
učinkovitega poslovnega 
informacijskega sistema 
PANTHEON, ki omogoča 
celostno upravljanje in 
pregled nad vsemi 
dejavnostmi in viri v 
podjetju. Hitre in točne 
informacije so namreč 
bistvene za preživetje 
podjetij, saj lahko svojo 
tekmovalno sposobnost 
ohranjajo in razvijajo le s 
sodobno informacijsko 
podporo.   

Awards and certificates
Awards:

• European Entrepreneurship Award 2010

• Gold medal E-solution PANTHEON (JAPTI, 2008) 

• European Seal of Excellence (E-Accelerator, CeBit, 2008) 

• European Seal of Excellence (E-Accelerator, CeBit, 2012) 

• Best new technology  (Agra, 2012) 

• Oraclov EE & CIS Partner leta 2007 (Oracle, 2007) 

• Best website  (Netko, 2006) 

• Winner BestSoftware  PC Chip "Pun pogodak" (PC Chip, 2005) 

• Best solution Belgrade ITK (JISA, 2004) 

• Finalist Best software Infos 2002 (Infos, 2002) 

• Finalist Best software Infos 2001 (Infos, 2001) 

• Finalist Best software Infos 2000 (Infos, 2000) 

• Finalist Best software Infos 1999 (Infos, 1999) 

Certifikates:

• Compliane with international IT systems audits (ISACA) 

• Compliance to international accounting standards (IFRS) 

• Microsoft Certified Partner 

• Oracle Partner 

• IBM Business Partner 

• USAid / Registered US Government Supplier
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PANTHEON je danes najboljši poslovni informacijski sistem v svojem segmentu v regiji, kar pa ni končni cilj 
Datalaba. Datalabov končni cilj je namreč razviti najboljši ERP na svetu.  

Poslanstvo Datalaba je s stalnimi inovacijami zagotoviti kakovostno poslovno informatiko vsem, tudi 
najmanjšim podjetjem. Želi jim pomagati pri rasti in uresničevanju strategij. Želi, da prek optimizacije 
poslovnih procesov in avtomatizacije delovnih postopkov povečajo dobiček. 

6.10.2 Vrednote 
Pri delu Datalab vodi predanost. Delovanje poslovnega informacijskega sistema neposredno vpliva na 
preživetje in konkurenčnost njihovih uporabnikov. Zato nalog Datalab ne jemlje zlahka, saj ve, kakšno izgubo 
lahko povzročijo napačne odločitve. Svojo nalogo, razvoj dobrih poslovnih informacijskih rešitev, Datalab 
posledično jemlje zelo resno. 

Delo Datalaba preveva natančnost. Izhaja iz informacijskih tehnologij, kjer je stanje ali 1 ali 0, kar se kaže na 
njihovem odnosu do lastnih izdelkov: ali so dovršeni ali pa jih ni v ponudbi. Zanesljivost ima ogromno težo v 
razvoju Datalaba, zato ne ubira bližnjic, temveč gradi stabilno programsko opremo. Odgovornost, ki jo 
prinaša njihovo delo, Datalabu narekuje pragmatičnost in včasih tudi rahlo konzervativnost. Težijo k točnosti 
- ne zamujajo z izdajami novih verzij in popravkov ter se držijo rokov. 

Datalab verjame v odprto komunikacijo in delitev znanja. V Datalabu so se naučili, da širjenje znanja prinaša 
bistveno več koristi kot pa njegovo skrivanje in omejevanje. Tako so Datalabove podatkovne strukture javne, 
dostop do njih pa brezplačen. Podoben odnos ima Datalab tudi do sodelovanja z uporabniki in partnerji. 
Napake odkrito prizna in jih takoj objavi ter odpravi. Ne skriva jih, saj ve, da je razvoj programske opreme 
brez hroščev nemogoč. Enako Datalab pričakuje od vseh sodelujočih, saj le to vodi v nižanje stroškov projekta 
in doseganje ciljev. Datalab meni, da je dobro sodelovanje ključ do preživetja in uspeha, saj v današnjih časih 
posamezno podjetje težko računa na uspeh. V ta namen so v Datalabu zgradili tesne povezave s partnerji in 
strankami. 

Zaposleni so ključno premoženje Datalaba. Datalab se namreč trudi ustvariti privlačno delovno okolje za 
zaposlene in čimbolj zmanjšati stres, ki je v informacijskem sektorju neizbežen. V informacijski panogi je 40-
urni delovni teden bolj izjema kot pravilo, kar pa ne velja za Datalab. Zaposlenih ne želi izžeti s pretiranim 
delom in nadurami, saj to neposredno vpliva na padec kakovosti dela. Datalab ve, da so le spočiti možgani 
kreativni. Zaposlene zato raje spodbuja k samostojnem razmišljanju in sprejemanju odgovornosti, zaželeno 
pa je tudi aktivno sodelovanje pri upravljanju podjetja. Datalab verjame v delitev ustvarjenega dobička in 
notranje lastništvo. V Datalabu skrbijo za visoko usposobljen kader na vseh ravneh podjetja. Datalabove 
sodelavce odlikuje zavzetost in predanost delu, visoka raven znanja, samoiniciativnost, ustvarjalnost in 
profesionalen odnos. Z dodatnim izobraževanjem Datalab neprestano skrbi, da imajo njihovi sodelavci poleg 
najnovejše tehnologije vedno na voljo tudi ustrezno znanje. 

Datalabovi načrti so dolgoročni. Skuša videti širšo sliko, ne le trenutnih rezultatov. Preko 60 odstotkov 
nekonsolidiranega dobička vlaga v razvoj, kar jasno kaže na pomen, ki ga pripisuje skrbi za prihodnost. 
Verjame tudi v eko-ekonomijo podjetja. Tako poleg dobička upošteva še ostale vplive na okolje, v katerem 
deluje. Pri tem Datalab upošteva ravnanje z naravnimi resursi in učinke na ljudi, tako znotraj in zunaj 
podjetja. 
 
Del družbene odgovornosti je tudi nudenje pomoči tistim, ki so v nesreči in težavah. Zato vsako leto nameni 
del dobička za humanitarne namene. Družbi pomaga tudi sponzorstvih raznih šolskih tekmovanj. 

6.10.3 Strategija 
Datalab je usmerjen v razvoj poslovnih rešitev, ki so odprte, prilagodljive in zmogljive. Hočejo, da njihove 
rešitve delujejo v vseh informacijskih okoljih in uporabnikom omogočajo prosto izbiri tehnologije glede na 
Datalabove poslovne strategije.  



Poenostavljeni prospekt za uvrstitevNovoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d., Ljubljana na organizirani trg 

33 

 
 

Datalab je zavezan stalnim izboljšavam in 
inovacijam. V Datalabu verjamejo v sposobnost 
in delavnost sodelavcev in partnerjev. Gojijo 
kulturo skupinskega dela, ki zaposlenim ob 
uporabi najmodernejše tehnološke podpore ter 
dodatnih znanj odpira poti za optimalno 
izkoriščanje in rast svojih potencialov.  

Datalab razvija poslovni informacijski sistem, ki 
je zgrajen modularno in dopušča enostavne 
razširitve z dodatnimi rešitvami 
Datalabovihrazvojnih partnerjev. Uporabnikom 
zagotavljajo napredne funkcionalnosti, ki jim 
omogočajo prilagajanje informacijske podpore 
poslovanju in učinkovito dodajanje novih 
poslovnih storitev.  

Od leta 2006 naprej je Datalab vključen v 
strateško partnerstvo z Oraclom, vodilnim 
svetovnim razvijalcem podatkovnih baz. Datalabove programske rešitve tako podpirajo podatkovni strežnik 
Oracle 10g, s čimer se je še razširil nabor tehnoloških platform, ki jih lahko izberejo končni uporabniki  

6.10.4 Razvojna filozofija - Kaizen in Evolucijski razvoj programske opreme 
V Datalabu verjamejo v evolucijski razvoj programske opreme. Datalabovo razvojno filozofijo najboljše 
zajame japonski pojem kaizen5 - nenehno izboljševanje in napredovanje. Ta koncept je zelo razširjen v 
odprtokodni skupnosti, saj evolucijski razvoj dopušča hitre nadgradnje ob nizkih stroških. Vsebino 
nadgradenj določajo povratne informacije uporabnikov, javno testiranje in uporabniške skupine. Predloge se 
oceni in uporabi kot osnovo za specifikacijo sprememb. Specifikaciji sprememb sledi razvoj, testiranje in 
lokalizacija. Tako je vse pripravljeno za objavo nove nadgradnje. Uporabniki se lahko sami odločajo, če bodo 
nadgradnjo namestili. Na ta način so uporabniki tudi razvojniki.  

V minulih osmih letih so v Datalabu to metodologijo razvili do potankosti. Imajo posebna orodja, ki 
samodejno sestavijo potrebno lokalizacijo programa. Mehanizem za spremljanje uporabniških zahtev je 
tesno povezan s pomočjo uporabnikom (Help Desk), kar Datalabu omogoča načrtovanje, razporejanje 
sredstev in obveščanje uporabnikov. Namenski spletni strežniki omogočajo izdelavo in objavo videonavodil. 
Razvili so lastno orodje za pisanje navodil – Datalab DocuMentor, ki Datalabu omogoča urejanje in 
usklajevanje obsežnih večjezičnih navodil.  

Izdelava namenskih orodij in posledično povečanje storilnosti razvijalcev je eden najpomembnejših razlogov 
za uspeh Datalaba.  

6.11 DIVIDENDNA POLITIKA 

Neformalni dogovor večjih lastnikov Datalab d.d.-ja (ki ga potrdijo vsako leto na skupščini) je, da dobiček 
tako v krovni kot v odvisnih družbah delijo na sledeč način: 

 40% za nadaljnji razvoj podjetja 

 30% zaposlenim in vodstvu za ustvarjanje vrednosti 
o 20% za ESOP (delniška upravičenja zaposlenih) 
o 10% za MSOP (delniška upravičenja vodstva) 

 30% lastnikom 
 

                                                           
5Kaizen je japonski koncept upravljanja, ki si prizadeva za nenehne postopne izboljšave. V bistvu gre za življenjsko filozofijo, ki pravi, da bi vsak vidik 
življenja morali nenehno izboljševati. Ključni elementi so kakovost, trud, udeležba vseh zaposlenih, pripravljenost na spremembe in sporazumevanje. 
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Dosedaj (razen leta 2000) se je znesek, namenjen za dividendo lastnikom, vedno soglasno prenesel v razvoj z 
namenom hitrejše prihodnje rasti. Dokler je podjetje v t.i. »fazi rasti«, je taka usmeritev smiselna, saj je 
povečanje vrednost podjetja, ki jo ustvarja (vrednost posameznega pridobljenega uporabnika), bistveno 
večja, kot pa trenutno izplačilo dobička. Natančneje zastavljene dividende politike zaenkrat ni, dividende pa 
se v preteklosti torej niso izplačevale. 

V kolikor pa se rast podjetja bodisi zaradi internih ali pa eksternih okoliščin ne bo nadaljevala, podjetje lahko 
preide v »value« fazo. Vzdrževanje in počasno usihanje uporabniške baze lahko Skupina Datalab nekaj let 
vzdržuje z do 60% nižjimi stroški razvoja, kar omogoča bistveno drugačne dobičke in operativni denarni 
tok. Ker bi izkoristili v preteklih letih skozi R&D akumuliran davčni ščit, se lahko povečanje dobičkov v večini 
prelije v dividende. 

6.12 POMEMBNE POGODBE 

Skupina Datalab ima sklenjene sledeče pomembne pogodbe z naslednjimi partnerji: 
 Makedonski telekom (del Deutsche Telekom skupine): skupno ponujanje poslovnoinformacijskih 

storitev v oblaku. 
 Telekom Slovenije: skupno ponujanje poslovnoinformacijskih storitev v oblaku. 
 Evropska komisija: sofinanciranje AgroIT projekta. 

 
Nadalje, med družbo DATALAB Tehnologije d.d. in Mattig Management Partners AG je sklenjena Opcijska 
pogodba, kot je podrobneje pojasnjeno v točki 6.2.2. tega poenostavljenega prospekta. 

Skupina Datalab  je imela na dan 31.03.2014 veljavne še sledeče dolgoročne kreditne pogodbe: 

 dne 15.12.2010 je bila z Novo Ljubljansko banko d.d., podpisana kreditna pogodba za dolgoročni 5-letni 
kredit v višini 860.000,00 EUR (stanje 31.03.2014: dolgoročni del 125.000 EUR in kratkoročni del 180.000 
EUR). Pridobljen je na podlagi Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (v poslovnem letu 2013je 
Datalab d.d. z banko sklenil aneks, s katerim se umika poroštvo Republike Slovenije) in je bil v celoti 
namenjen poplačilu kratkoročnih kreditov. Kredit je zavarovan z nekaterimi dolgoročnimi in 
kratkoročnimi terjatvami (686.156 EUR), ki jih ima Datalab d.d. predvsem do svojih odvisnih družb. 

 Družba Datalab d.d. je dne 31.5.2011 z Banko Celje d.d. podpisala Pogodbo o dolgoročnem kreditu v 
višini 500.000,00 EUR (stanje 31.03.2014:  kratkoročni del 83.333 EUR), iz sredstev Evropske investicijske 
banke in je v celoti namenjen nadaljnjemu financiranju razvoja programa Pantheon. Kredit je dodatno 
zavarovan z zastavo blagovne znamke Datalab.  

 Datalab d.d. je dne 31.7.2012 s SID banko podpisal pogodbo o dolgoročnem posojilu v višini dveh 
milijonov evrov za financiranje projekta PANTHEON Feniks III, katerega poglavitni namen je povezati 
mala in srednja podjetja z njihovimi računovodjami v virtualno podjetje z enovitim informacijskim 
sistemom, ki posluje na višjem kakovostnem nivoju in z nižjimi stroški. Kredit je zavarovan z zastavo 
blagovne znamke PANTHEON. Do 31.03.2014 je posojilo koriščeno v višini 1.838.211 EUR. 

 V poslovnem letu 2013 je Datalab d.d. pridobila s strani Banke Celje d.d. odobreno dolgoročno posojilo s 
subvencionirano obrestno mero Slovenskega podjetniškega sklada, za nakup in dodelavo programa za 
blagajniško poslovanje POS v višini 300.000 EUR. Kredit je v 60% višini zavarovan preko Slovenskega 
podjetniškega sklada, v preostali višini pa z zastavo blagovne znamke Datalab. Do 31.3.2014 je posojilo 
koriščeno v višini 257.577 EUR. 

 Družba Datalab SR d.o.o. je v poslovnem letu 2011 prejela od Banke Intesa dve dolgoročni posojili v 
skupni vrednosti 150.000 EUR (stanje 31.3.2014 62.161 EUR) za nakup nepremičnine. Od tega je posojilo 
v višini 100.000 EUR odobreno za obdobje sedmih let. 

 Na kratkoročno pridobljenih posojilih ima Datalab d.d. evidentirano tudi posojilo Banke Celje za nadaljnje 
kreditiranje kupcev v višini 12.757 EUR. 

Poleg navedenega imajoše odvisne družbe manjša posojila v skupni višini 31.895 EUR. 

Dne 17.7.2014 je Datalab d.d. podpisala pogodbo o dolgoročnem kreditu za investicije s subvencijo SPS v 
višini 1.500.000 EUR z Banko Celje. Kredit je namenjen financiranju nadaljnjega razvoja PANTHEON-a s 
koriščenjem med 30.6.14 – 31.12.2015, odplačilno dobo 84 mesecev ter z obrestno mero 6-mesečni 
EURIBOR +0,0% letno. 
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Obrestne mere so vezane na 6-mesečni in 3-mesečni EURIBOR in imajo dodan pribitek med 0-6% letno. Rok 
odplačila je do sedem let. 
 

6.13 PRAVNI IN ARBITRAŽNI POSTOPKI  

6.13.1 Datalab Tehnologije d.d. kot tožena stranka 

 

Tožeča stranka 
Vrednost spora 

v € 
Opr. št., sodišče Stanje 

E-POS GROUP d.o.o. 707.422,00 
5 Pg 139/2007, Okrožno 

sodišče v Ljubljani 

Postopek v 
teku – prva 

stopnja 

RR & CO d.o.o. 238.417,68 VI P 134/2014 
Postopek v 

teku 

MC ii d.o.o. –v stečaju 300.000,00 XI Pg 2165/2014 
Postopek v 

teku 

I. Zadeva V Pg 139/2007 E-POS Group, d.o.o. proti Datalab d.d. zaradi vrednost spora 707.422 EUR  

Nekdanji poslovni partner E-POS Group, d.o.o., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe in prodajanja nelegalnih 
licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), toži Datalab d.d. zaradi domnevno nezakonite prekinitve 
partnerske pogodbe s strani tožene stranke, kot izgubljen dobiček ter kot višino odškodnin, ki jih je morala 
plačati zaradi prekinitve partnerske pogodbe, saj zaradi tega ni mogel dokončati začetih poslov.  

Po prejemu tožbe in preučitvi priložene dokumentacije Datalab d.d. ocenjuje, da družba za nastalo škodo ni 
odgovorna, kar je tudi zapisano v odgovoru na tožbo. V tej fazi postopka je nemogoče napovedati končen izid 
postopka, zato so rezervacije, ki temeljijo na predmetnem postopku, utemeljene. Za možne izgubljene tožbe 
ima družba rezerviranih 150.267 EUR. 

Sodba na prvi stopnji še ni izdana. 

II.Zadeva VI P 134/2014 RR & CO d.o.o. proti Datalab d.d. zaradi vrednosti spora 238.417,68 EUR 

Tožeča stranka toži za plačilo na podlagi Pogodbe o izvajanju svetovanja pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev. Zaradi nejasnosti pogodbenih določil, ki si jih vsaka stranka interpretira po svoje je izid te pravde v 
tem trenutku nemogoče napovedati. 

III. Zadeva XI Pg 2165/2014 MC ii d.o.o. – v stečaju proti Datalab d.d. kot prvotoženi in a POT d.o.o. kot 
drugotoženi stranki 

Tožeča stranka toži zaradi izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju in povrnitev avtorskih pravic nad paketom 
Mecen v stečajno maso, čemur Datalab ob priznanju stroškov, ki jih je imel, ne nasprotuje. 
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6.13.2 Postopki izvršbe proti Datalab Tehnologije d.d. 

 

Tožeča stranka - 
upnik 

Vrednost 
spora v € 

Opr. št., sodišče Stanje 

KPMG Slovenija 16.672,92 VL 20939/2010, OKRAJNO SODIŠČE V 
LJUBLJANI, Centralni oddelek za verodostojno 

listino 

Po ugovoru se 
postopek nadaljuje v 

pravdi 

Izdan je bil sklep o izvršbi, na katerega je bil vložen ugovor, zato je bila zadeva napotena na pot pravde. Dne 
11.3.2013 je tožena stranka prejela sodbo, s katero je sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. Tožnik se je na 
sodbo pritožil. 

Zahtevki iz zgoraj navedenih izvršb so po temelju upravičeni, po višini pa le delno.6 

 

6.13.3 Datalab Tehnologije d.d. kot tožeča stranka 

 

Firma 
Vrednost spora 

v € 
Opr. št., sodišče Stanje 

E-POS GROUP d.o.o., 
Ljubljana 

111.620,93 
Pg 2522/2007, Okrožno sodišče v 

Ljubljani 
Postopek v teku – 

prva stopnja 

I. Zadeva Pg 2522/2007 Datalab d.d. proti E-POS Group, d.o.o. zaradi vrednost spora 111.620 EUR  

Nekdanjega poslovnega partnerja E-POS Group, d.o.o., s katerim je družba prekinila sodelovanje zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti iz partnerske pogodbe (predvsem omogočanje uporabe in prodajanja nelegalnih 
licenc ter slabega odnosa do uporabnikov), se toži za plačilo dolga po računih za licenčnine, osveževanja, 
najemnino, članarino in plačilo pogodbene kazni. 

Dne 1.2.2012 je bila izdana sodba, s katero je sodišče naložilo toženi stranki v plačilo 43.584,58 € z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dne 16.6.2006 do plačila pod pogoji prisilne poravnave (30% zneska 13.075,37 €). 

Na sodbo sta se pritožili obe stranki. 

Dne 28.11.2013 je tožeča stranka prejela sodbo Višjega sodišča, v kateri je bilo pritožbi ugodeno in je bila 
zadeva vrnjena v ponovno sojenje, v katerem se bo odločalo, če je terjatev, ki je predmet tega spora bila 
odstopljena družbi Sigma Sistemi d.o.o. in bo potrebno ugoditi podrednemu tožbenemu zahtevku, da se 
terjatev plača družbi Sigma Sistemi d.o.o.. 

 

6.13.4 Datalab Tehnologije d.d. in Datalab SR d.o.o. kot tožeči stranki 

 

Firma 
Vrednost spora v 

€ 
Opr. št., sodišče Stanje 

Bluesoft d.o.o., Beograd 36.071,98 
VII Pg 1974/2012, Okrožno sodišče v 

Ljubljani 

Postopek v 
teku – prva 

stopnja 

                                                           
6
 Družba ima izvrševane zahtevke poknjižene (oblikovane rezervacije) in izkazane v bilancah v višini, ki jo priznava. 
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Zadeva VII Pg 1974/2012 Datalab d.d. in Datalab SR d.o.o. proti Bluesoft d.o.o. zaradi vrednosti spora 
36.071,98 EUR 

Dne 08.05.2012 je bila vložena tožba  za vrnitev  preplačila na podlagi razdrte pogodbe o medsebojnem 
sodelovanju in plačila uporabnine za stanovanje v Srbiji. Višje sodišče je dne 14.5.2013 izreklo, da je sodišče v 
Ljubljani pristojno za reševanje zahtevka za vrnitev denarja v višini 34.071,98 €, ni pa pristojno za odločanje o 
uporabnini v višini 3.000,00 €. Dne 3.6.2014 je bila izdana sodba s katero je sodišče ugotovilo, da terjatev 
tožeče stranke do tožene obstaja in hkrati ugodilo pobotnemu ugovoru tožene stranke, vsaka stranka pa nosi 
svoje stroške postopka. 
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7 INFORMACIJE O OSNOVNEM KAPITALU, LASTNIŠTVU IN DELNICAH 
IZDAJATELJA 

7.1 DELNIŠKI KAPITAL IZDAJATELJA 

7.1.1 Osnovni kapital in delnice izdajatelja 
 
Na datum tega poenostavljenega prospekta v sodni register vpisani osnovni kapital družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. znaša 2.490.921,65 EUR in je razdeljen na 2.120.401 navadnih imenskih prosto prenosljivih 
kosovnih delnic z glasovalno pravico istega razreda, od katerih je 1.870.401 delnic (Obstoječe delnice) že 
izdanih v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi 
KDD d.d.,  in sicer pod oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513, in uvrščenih v trgovanje na LJSE, in sicer v  
okviru Vstopne kotacije Trga delnic, za 250.000 delnic (Novoizdane delnice) pa je bil na KDD d.d. podan nalog 
za izdajo v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD d.d. 
(pod ustreznima odložnima pogojema) in na LJSE zahteva za uvrstitev na borzni trg LJSE (pod ustreznim 
odložnim pogojem); ta poenostavljeni prospekt je torej pripravljen za namen uvrstitve Novoizdanih delnic na 
borzni trg LJSE. 

Pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu izdajatelja na eno delnico znaša 1,17474084 EUR. Delnice izdajatelja 
so vse istega razreda in so v vseh pogledih enakovredne (pari passu). 

7.1.2 Knjigovodska vrednost delnice izdajatelja 
 
Tabela 13:  Kapital obvladujoče družbe iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja in knjigovodska vrednost 

1 delnice DATR (v EUR) 

 
 

 
1.7.2011 30.6.2012 30.6.2013 31. 3. 2014 

I 
Kapital obvladujoče družbe iz konsolidiranega 
izkaza finančnega položaja; v EUR  

3.373.024  
(rev.) 

3.949.528 
 (rev.) 

4.541.688 
 (rev.) 

4.854.871(nerev.) 

II Število izdanih delnic 1.673.085    1.737.412    1.737.412    1.737.412    

III Število lastnih delnic 27.887 20.034 30.547 17.143 

 
- od tega neposredno v lasti DATALAB Tehnologije 

d.d. 27.887 20.034 24.545 14.185 

 - od tega v lasti odvisnih družb     6.002 2.958 

IV = I / II 
Knjigovodska vrednost delnice DATR 
(upoštevane vse izdane delnice)

7
; v EUR 

2,02 2,27 2,61 2,79 

V = I / (II – 
III) 

Knjigovodska vrednost delnice DATR (brez 
lastnih delnic)

8
, v EUR 

2,05 2,30 2,66 2,82 

 

 

  

                                                           
7
Knjigovodska vrednost delnice DATR na določen datum je izračunana kot količnik med kapitalom obvladujoče družbe iz konsolidiranega izkaza 

finančnega položaja Skupine Datalab(tj. brez kapitala manjšinskih lastnikov) na določen datum in številom vseh izdanih delnic DATR na ta datum. 
Podatek o kapitalu obvladujoče družbe iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja za 1. 7. 2011, 30. 6. 2012 in 30. 6. 2013 je bil revidiran, podatek 
na dan 31. 3. 2014 pa ne. 

8Knjigovodska vrednost delnice DATR na določen datum je izračunana kot količnik med kapitalom obvladujoče družbe iz konsolidiranega izkaza 
finančnega položaja Skupine Datalab (tj. brez kapitala manjšinskih lastnikov) na določen datum in številom vseh izdanih delnic DATR brez lastnih delnic 
na ta datum. Podatek o kapitalu obvladujoče družbe iz konsolidiranega izkaza finančnega položaja za 1. 7. 2011, 30. 6. 2012 in 30. 6. 2013 je bil 
revidiran, podatek na dan 31. 3. 2014 pa ne. 
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7.1.3 Čisti poslovni izid na delnico izdajatelja 
 
Tabela 14: Čisti poslovni izid večinskega lastnika iz konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa in čisti poslovni 

izid na delnico DATR (v EUR) 
 
 

 

PL 2012 PL 2013 
Q1-Q3 

PL 2014 

I Povprečno število izdanih delnic 1.705.249 1.737.412 1.737.412 

II Povprečno število izdanih delnic brez lastnih** 1.681.288 1.712.122 1.713.567 

III 
Čisti poslovni izid večinskega lastnika iz konsolidiranega izkaza 
vseobsegajočega donosa, v EUR 

548.928 651.544  421.646* (nerev) 

IV = III / I 
Čisti poslovni izid na delnico DATR (upoštevane vse izdane 
delnice)

9
, v EUR 

0,32 € 0,38 € 0,24* € 

V = III / II 
Čisti poslovni izid na delnico DATR  (brez lastnih delnic)

10
, v 

EUR 
0,33 € 0,38 € 0,25* € 

*Podatki so zgolj za 9 mesecev poslovnega leta 2014 
** Povprečje izračunano kot navadno povprečje števila delnic z začetka in konca obračunskega obdobja. 
 

7.1.4 Izjava o sklepih, pooblastilih in odobritvah, na temelju katerih bodo izdane Novoizdane delnice in 
osnovne informacije o ponudbi Novoizdanih delnic 

7.1.4.1 Sklep upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6.2014 

Nove delnice bodo izdane na podlagi sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o 
povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 06. 2014 na 
podlagi sklepa in pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 18.02.2013, ki je bil vpisan v sodni 
register dne 22. 02. 2013 (v tekstu tudi: »Sklep upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014« ali »Sklep 
upravnega odbora izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014«), s 
katerim je bilo med drugim določeno, da se osnovni kapital družbe DATALAB, ki je na dan sprejema 
predmetnega sklepa znašal 2.197.236,44 EUR in je bil razdeljen na 1.870.401 navadnih prosto prenosljivih 
nematerializiranih imenskih kosovnih delnic z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (v tekstu: »Obstoječe 
delnice«), poveča z denarnimi vložki za največ 293.685,21 EUR z izdajo do največ 250.000 novih navadnih 
prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic, ki skupaj z obstoječimi delnicami družbe 
tvorijo isti razred (v tekstu: »Novoizdane delnice« oz. »Nove delnice«), tako da bo po povečanju znašal 
največ 2.490.921,65 EUR in bo razdeljen na do 2.120.401 delnic. Sklep upravnega odbora izdajatelja o 
povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014 za ponudbo Novoizdanih delnic ni imel 
določenega praga uspešnosti, torej je veljalo, da bo ponudba uspešna, če bo vpisana in vplačana vsaj ena 
Novoizdana delnica, prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. pa je bila v 
celoti izključena. Emisijska vrednost ene Novoizdane delnice je znašala 4,25 EUR, skupna emisijska vrednost 
vseh Novoizdanih delnic pa največ 1.062.500,00 EUR. 

Sklep upravnega odbora izdajatelja o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014, iz 
katerega so razvidni še drugi pogoji predmetnega povečanja osnovnega kapitala, je izdajatelj objavil na 
SEOnetu (http://seonet.ljse.si/) in na svojih spletnih straneh (www.datalab.si), in sicer dne 20. 6. 2014. 
 

                                                           
9
Čisti poslovni izid na  delnico DATR za določeno obdobje je izračunan kot količnik med čistim poslovnim izidom večinskega lastnika iz konsolidiranega 

izkaza vseobsegajočega donosa Skupine Datalab (tj. brez čistega poslovnega izida, ki pripada manjšinskim lastnikom) in povprečnim številom vseh 
izdanih delnic DATR v tem obdobju (povprečje vrednosti z začetka in konca predmetnega obdobja). Podatek o čistem poslovnem izidu večinskega 
lastnika iz konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa Skupine Datalab za poslovno leto 2012 in poslovno leto 2013 je revidiran, podatek za 
devetmesečje poslovnega leta 2014 pa ne. 

10
Čisti poslovni izid na  delnico DATR za določeno obdobje je izračunan kot količnik med čistim poslovnim izidom večinskega lastnika iz konsolidiranega 

izkaza vseobsegajočega donosa Skupine Datalab (tj. brez čistega poslovnega izida, ki pripada manjšinskim lastnikom) in povprečnim številom vseh 
izdanih delnic DATR v tem obdobju brez lastnih delnic (povprečje vrednosti z začetka in konca predmetnega obdobja). Podatek o čistem poslovnem 
izidu večinskega lastnika iz konsolidiranega izkaza vseobsegajočega donosa Skupine Datalab za poslovno leto 2012 in poslovno leto 2013 je revidiran, 
podatek za devetmesečje poslovnega leta 2014 pa ne. 

http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
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7.1.4.2 Pogoji, pod katerimi je potekala ponudba Novih delnic 

Ponudba Novoizdanih delnic je bila sestavljena iz vrst ponudb vrednostnih papirjev javnosti, za katere velja 
izjema od obveznosti objave prospekta v smislu Prospektne direktive, zato za ponudbo Novoizdanih delnic 
prospekt za ponudbo delnic javnosti v smislu Prospektne direktiveni bil pripravljen.  

Ponudba Novoizdanih delnic je bila naslovljena na naslednje kategorije vlagateljev oz. sestavljena iz 
naslednjih vrst ponudbe: 

(A) ponudbe, naslovljene na vse fizične in pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki niso dobro poučeni 
vlagatelji (»Mali vlagatelji«), in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 2. točki 1. odstavka 
49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (tj. gre za ponudbo, naslovljeno na manj kot 150 
fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja);  

(B) ponudbe, naslovljene na institucionalne vlagatelje (»Institucionalni vlagatelji«), in sicer:  

 v Republiki Sloveniji: na dobro poučene vlagatelje, kot jih opredeljuje 44. člen Zakona o trgu 
finančnih instrumentov, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. 
odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov; 

 v Republiki Hrvaški: na kvalificirane vlagatelje, kot so opredeljeni v 6. točki 343. člena Zakona 
o tržištu kapitala, in sicer na podlagi izjeme od objave prospekta po 1. točki 1. odstavka 351. 
člena Zakona o tržištu kapitala (NN. 88/08 s spremembami in dopolnitvami; v tekstu: »Zakon 
o tržištu kapitala«), 

(C) ponudbe v katerikoli državi članici Evropske unije na podlagi katere koli izjeme oz. izjem iz 2. točke 3. 
člena Prospektne direktive, pod pogojem, da ne bo nobena od navedenih vrst ponudbe Novoizdanih 
delnic imela za izdajatelja ali družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana oz. ALTA Skupina 
d.d., Železna cesta 18, Ljubljana za posledico obveznosti objave prospekta skladno s 3. členom 
Prospektne direktive; 
 
v nadaljevanju za Male vlagatelje, Institucionalne vlagatelje in vlagatelje iz točke (C) tega odstavka, 
skupaj tudi: »Vlagatelji«. 

Ponudba Novoizdanih delnic je potekala pod pogoji, določenimi v Sklepu upravnega odbora izdajatelja o 
povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 6. 2014, in Ponudbenem dokumentu. 

7.1.4.3 Razlogi za ponudbo novih delnic in uporaba neto izkupička iz dokapitalizacije 

Družba namerava izkupiček iz povečanja osnovnega kapitala po Sklepu upravnega odbora izdajatelja z dne 
20. 6. 2014 uporabiti za aktivnosti razvoja trga na treh področjih, in sicer: 

1. Pospešitev prehoda na računalništvo v oblaku: 
Datalab je v preteklosti svoj produktni portfelj že nadgrajeval s sporazumi z lokalnimi telekomunikacijskimi 
podjetji o sodelovanju pri zagotavljanju skupnih storitev v oblaku za srednja in mala podjetja (Makedonski 
telekom – član skupine Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, v več državah pa potekajo pogajanja o 
navedenem).  

Izdajatelj namerava del izkupička od izdaje in prodaje Novoizdanih delnic uporabiti za: 
 poglobitev sodelovanja s telekomunikacijskimi operaterji v Sloveniji, Srbiji, Hrvaški in Makedoniji; 
 vpeljavo novih storitev v oblaku (elektronski arhivi, elektronski dokumenti); 
 vpeljavo storitev v oblaku na Kosovo, v Bolgarijo in  Črno Goro. 

 

2. Konsolidacija trga in storitev v okviru poslovnega segmenta malih in srednjih podjetij (SME): 
Znatna rast Skupine Datalab v zadnjih letih je bila dosežena s konsolidacijo trga, tako da je Datalab d.d. 
prevzemal konkurenčna podjetja in/ali njihovo intelektualno lastnino oz. dejavnost/uporabnike.  
 
Izdajatelj namerava del izkupička od izdaje in prodaje Novoizdanih delnic uporabiti za nadaljnjo konsolidacijo 
trga in storitev v okviru poslovnega segmenta malih in srednjih podjetij. 
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3. Lansiranje agro izdelkov na obstoječih trgih in odpiranje novih trgov: 
Vse od 2011 Datalab d.d. prenaša svojo tehnologijo tudi na področje informacijskih sistemov za upravljanje 
kmetij (t.i. agro program). Prvi izdelek agro programa je izšel decembra 2013 in zanj na trgu vlada visoko 
zanimanje, saj so kmetje v Evropski Uniji, da bi prejeli subvencije, zavezani spoštovati Mednarodni 
računovodski standard 41, povezan s kmetijsko dejavnostjo (ang. International Accounting Standard 41  / 
Agriculture),  in splošno sprejeta računovodska načela (GAAP).  
 
Izdajatelj namerava del izkupička od izdaje in prodaje Novoizdanih delnic uporabiti za lansiranje agro 
izdelkov na obstoječih trgih in za odpiranje novih trgov, zlasti za: 

 marketinške stroške za agro program v Sloveniji, Hrvaški in Makedoniji (»scale up«); 
 agro razširitvene projekte v Srbiji, Poljski in Romuniji; 
 agro vstop v Švico,Avstrijo in Češko. 

7.1.4.4 Okvirni potek ponudbe Novoizdanihdelnic 

Vlagatelji so imeli v skladu sSklepom upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 in Ponudbenim 
dokumentom možnost podati zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic z izpolnitvijo 
vpisnega navodila, in sicer v času od 30.06.2014 od 9.00 CEST do 07.07.2014 do 12.00 CEST.  Izdajatelj je 
odločitev o alokaciji Novoizdanih delnic sprejel dne 07. 07. 2014 in Vlagatelje, ki so oddali  zavezujočo 
ponudbo za vpis in vplačilo Novoizdanih delnic, dne 07. 07. 2014 obvestil o preliminarni ne/dodelitvi 
Novoizdanih delnic in jih pozval k vplačilu ustreznega zneska glede na preliminarno dodeljeno količino 
Novoizdanih delnic. Vplačila Vlagateljev za Novoizdane delnice so se izvajala v času od 08. 07. 2014 do 09. 07. 
2014.  
 

7.1.4.5 Informacija o izidu ponudbe Novoizdanih delnic 

V ponudbi Novoizdanih delnic je bilo pravilno vpisanih in vplačanih 250.000 Novoizdanih delnic, tj. vse 
Novoizdane delnice, ki so se ponujale s Sklepom upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 in 
Ponudbenim dokumentom. Emisijska vrednost 1 Novoizdane delnice je znašala 4,25 EUR na delnico, skupna 
emisijska vrednost vseh vpisanih in vplačanih Novoizdanih delnic pa je znašala 1.062.500,00 EUR. Glede na 
to, da za ponudbo Novoizdanih delnic prag uspešnosti ni bil določen, je bila ponudba Novoizdanih delnic 
družbe DATALAB Tehnologije d.d. uspešna. Ugotovitveni sklep upravnega odbora o izidu ponudbe 
Novoizdanih delnic in o novi višini osnovnega kapitala, v katerem je upravni odbor izdajatelja ugotovil, da je 
javna ponudba delnic, ki je potekala na podlagi Sklepa upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala 
družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20.6.2014, uspešna in določil novo višino osnovnega 
kapitala družbe, je bil javno objavljen dne 10. 07. 2014, in sicer na SEOnetu (http://seonet.ljse.si/), na 
spletnih straneh izdajatelja (www.datalab.si) in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. 
(www.alta.si). 

Tabela 15:Podatki o Vlagateljih, ki so jim bile Novoizdane delnice dodeljene 

Zap. Št. Vlagatelj 
Število dodeljenih 
Novoizdanih delnic 

Emisijska vrednost 
dodeljenih Novoizdanih 

delnic (v EUR) 

1 
NFD 1, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa, 
Ljubljana, Slovenija 

100.000 
 425.000,00    

2 
ZB Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, 
Zagreb, Hrvaška 

30.135 
 128.073,75    

3 NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI, Ljubljana, Slovenija 27.121  115.264,25    

4 Moja naložba d.d., KS PDPZ, Maribor, Slovenija 6.027  25.614,75    

5 SOP LJUBLJANA, Ljubljana, Slovenija 39.707  168.754,75    

6 KD TEHNOLOGIJA, DELNIŠKI, Ljubljana, Slovenija 15.067  64.034,75    

7 KD BALKAN, DELNIŠKI, Ljubljana, Slovenija 15.067  64.034,75    

8 Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS, Ljubljana, Slovenija 15.067  64.034,75    

9 Stanko Horvat 604  2.567,00    

10 Hopinet d.o.o., Gornja Radgona, Slovenija 1.205  5.121,25    

SKUPAJ 250.000           1.062.500,00    

 

http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
http://www.alta.si/
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Predmetno povečanje osnovnega kapitala izdajatelja, povečanje števila izdanih delnic izdajatelja in 
sprememba statuta izdajatelja so bili v sodni register vpisani dne 25. 07. 2014. 

Podrobnosti v zvezi z izdajo Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., in  v  zvezi z uvrstitvijo Novoizdanih delnic na 
borzni trg LJSE so podane v poglavju 7.2.7 tega poenostavljenega prospekta, informacije v  zvezi z uvrstitvijo 
Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE pa se sicer nahajajo tudi v poglavju 7.3 tega poenostavljenega 
prospekta. 

 

7.1.5 Zgodovina osnovnega kapitala izdajatelja v obdobju med 1.7.2012 in datumom tega 
poenostavljenega prospekta 

 
Tabela 16: Zgodovina osnovnega kapitala družbe DATALAB Tehnologije v obdobju med 1.7.2011 in datumom tega 

poenostavljenega prospekta 

 

  DATALAB Tehnologije 
d.d. 

1.7.2011 11.6.2012 30.6.2012 30.6.2013  31. 3. 2014 20.6. 2014 25.7. 2014 

I 
Osnovni kapital (v 
EUR) 

1.965.441,28 2.041.008,83 2.041.008,83 2.041.008,83 2.041.008,83 2.197.236,44 2.490.921,65 

II Število izdanih delnic 1.673.085 1.737.412 1.737.412 1.737.412 1.737.412 1.870.401 2.120.401 

III 
Pripadajoči znesek na 
delnico (v EUR) 

1,17474084 1,17474084 1,17474084 1,17474084 1,17474084 1,17474084 1,17474084 

 

Med 1. 7. 2011 in datumom tega poenostavljenega prospekta je trikrat prišlo do spremembe osnovnega 
kapitala družbe DATALAB Tehnologije d.d.: 

 Dne 11.6.2012 je bilo v sodni register vpisano povečanje osnovnega kapitala izdajatelja s stvarnimi 
vložki, in sicer je šlo za povečanje v višini 75.567,55 EUR z izdajo 64.327 novih navadnih imenskih 
prosto prenosljivih kosovnih delnic, s čemer se je osnovni kapital družbe DATALAB Tehnologije d.d. 
povečal na 2.041.008,83 EUR, število vseh izdanih delnic pa na 1.737.412. Predmetno povečanje 
osnovnega kapitala je bilo posledica uspešne ponudbe novih delnic izdajatelja, ki je potekala med 18. 
4. 2012 in 17. 5. 2012, in sicer na podlagi sklepa upravnega odbora družbe o povečanju osnovnega 
kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 16. 4. 2012 na podlagi sklepa in pooblastila skupščine o 
odobrenem kapitalu z dne 27. 2. 2012, ki je bil vpisan v sodni register dne 9. 3. 2012 (v nadaljevanju: 
»Sklep UO z dne 16. 4. 2012«). K vpisu in vplačilu novih delnic po Sklepu UO z dne 16. 4. 2012 so bili 
povabljeni: 

o delavci družbe iz naslova udeležbe pri delitvi dobička za poslovno leto 2011 na podlagi 
ZUDDob in Pogodbe o udeležbi delavcev pri delitvi dobička za poslovno leto 2011; in  

o izbrani upniki družbe; 
prednostna pravica obstoječih delničarjev izdajatelja pa je bila izključena. 

 
Sklep UO z dne 16. 4. 2012, iz katerega so razvidni še drugi pogoji predmetnega povečanja 
osnovnega kapitala, in ugotovitveni sklep o uspešnosti predmetne ponudbe novih delnic je izdajatelj 
objavil na SEOnetu (http://seonet.ljse.si/) in na svojih spletnih straneh (www.datalab.si), in sicer dne 
16. 4. 2012 oz. 21. 5. 2012. 
 

 Dne 20.6. 2014 je bilo v sodni register vpisano povečanje osnovnega kapitala izdajatelja s stvarnimi 
vložki, in sicer je šlo za povečanje v višini 156.227,61 EUR z izdajo 132.989 novih navadnih imenskih 
prosto prenosljivih kosovnih delnic, s čemer se je osnovni kapital družbe DATALAB Tehnologije d.d. 
povečal na 2.197.236,44 EUR, število vseh izdanih delnic pa na 1.870.401. Predmetno povečanje 
osnovnega kapitala je bilo posledica uspešne ponudbe novih delnic izdajatelja, ki je potekala med 
20.05.2014 in 30.05.2014, in sicer na podlagi sklepa upravnega odbora družbe o povečanju 
osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 19.05.2014 na podlagi sklepa in pooblastila 
skupščine o odobrenem kapitalu z dne 18.02.2013, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 02.2013 (v 

http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
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nadaljevanju: »Sklep UO z dne 19. 05. 2014«). K vpisu in vplačilu novih delnic po Sklepu UO z dne 19. 
05. 2014 so bili povabljeni: 

o delavci družbe iz naslova udeležbe pri delitvi dobička za poslovno leto 2013 na podlagi 
ZUDDob in Pogodbe o udeležbi delavcev pri delitvi dobička za poslovno leto 2013; in  

o dve skupini upnikov družbe; 
prednostna pravica obstoječih delničarjev izdajatelja pa je bila izključena. 
 
Sklep UO z dne 19. 05. 2014, iz katerega so razvidni še drugi pogoji predmetnega povečanja 
osnovnega kapitala, in ugotovitveni sklep o uspešnosti predmetne ponudbe novih delnic je izdajatelj 
objavil na SEOnetu (http://seonet.ljse.si/) in na svojih spletnih straneh (www.datalab.si), in sicer dne 
19. 5. 2014 oz. 4. 6. 2014. 

 

Dne 25. 07. 2014 je bilo v sodni register vpisano povečanje osnovnega kapitala izdajatelja z denarnimi vložki, 
in sicer je šlo za povečanje v višini 293.685,21 EUR z izdajo 250.000 Novih delnic, s čemer se je osnovni 
kapital družbe DATALAB Tehnologije d.d. povečal na 2.490.921,65 EUR, število vseh izdanih delnic pa na 
2.120.401. Predmetno povečanje osnovnega kapitala je bilo posledica uspešne ponudbe Novih delnic 
izdajatelja, ki je potekala na podlagi sklepa upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d. o povečanju 
osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z denarnimi vložki z dne 20. 06. 2014 na podlagi sklepa in 
pooblastila skupščine o odobrenem kapitalu z dne 18.02.2013, ki je bil vpisan v sodni register dne 22. 02. 
2013. Več informacij o tem je na voljo v poglavju 7.1.4 (»Izjava o sklepih, pooblastilih in odobritvah, na 
temelju katerih bodo izdane Novoizdane delnice in osnovne informacije o ponudbi Novoizdanih delnic«) tega 
poenostavljenega prospekta. 

7.1.6 Delnice, ki ne pomenijo kapitala 
Na dan 31. 3. 2014 in na datum tega poenostavljenega prospekta, delnice, ki ne pomenijo kapitala, v družbi 
DATALAB Tehnologije d.d. ne obstajajo. 

7.1.7 Informacije o lastnih delnicah 

7.1.7.1 Lastne delnice na dan 30.6.2013, 31.3.2014 in na dan 30.7.2014 

Na dan 30. 6. 2013 je imela družba DATALAB Tehnologije d.d. v lasti 24.545 delnic DATR, njena odvisna 
družba DATALAB SI d.o.o. pa še 6.002 delnic DATR, tako da je bilo skupaj lastnih delnic na navedeni datum 
30.547, kar je predstavljalo 1,76 % na ta dan v sodni register vpisanega osnovnega kapitala družbe DATALAB 
Tehnologije d.d.  

Na dan 31. 3. 2014 je imela družba DATALAB Tehnologije d.d. v lasti 14.185 delnic DATR, njena odvisna 
družba DATALAB SI d.o.o. pa še 2.958 delnic DATR, tako da je bilo skupaj lastnih delnic na navedeni datum 
17.143, kar je predstavljalo 0,99 % na ta dan v sodni register vpisanega osnovnega kapitala družbe DATALAB 
Tehnologije d.d.  

Na dan 30. 07. 2014 je imela družba DATALAB Tehnologije d.d. v lasti 8.691 delnic DATR, njena odvisna 
družba DATALAB SI d.o.o. pa še 1.709 delnic DATR, tako da je bilo skupaj lastnih delnic na navedeni datum 
10.400, kar je predstavljalo 0,49 % na ta dan v sodni register vpisanega osnovnega kapitala družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. 

7.1.7.2 Pooblastila oz. namere glede pridobivanja lastnih delnic 

Skupščina delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. pooblasti upravni odbor družbe  za namene 
pridobivanja lastnih delnic za izvrševanje ESOP oz. MSOP in pridružitve. Sklad se napolni z nakupi na trgu in 
sprazni ob ustrezni transakciji.  

Skupščina delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. je dne 28.02.2011 podelila upravnemu odboru 
družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, ki je veljalo 36 mesecev od dneva sprejema predmetnega 
sklepa. Novo pooblastilo bo upravni odbor družbe Datalab d.d. skupščini predvidoma predlagal na skupščini 
decembra 2014, predvidoma ponovno za obdobje 36 mesecev. 

http://seonet.ljse.si/
http://www.datalab.si/
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7.1.8 Zamenljivi vrednostni papirji 
DATALAB Tehnologije d.d. ni izdajatelj nobenih drugih vrednostnih papirjev, ki bi bili zamenljivi za delnice 
družbe DATALAB Tehnologije d.d., izmenljivi z njimi ali bi vsebovali nakupne bone za delnice družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. 

7.1.9 Odobreni kapital, pogojno povečanje osnovnega kapitala oz. namere o povečanju osnovnega 
kapitala izdajatelja 

Skupščina delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. je na svoji 12. skupščini dne 18.2.2013 sprejela sklep 
o spremembi statuta izdajatelja z določilom o odobrenem kapitalu, s katerim je pooblastila upravni odbor 
izdajatelja, da  lahko v obdobju 5-ih let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register, s katerim je 
upravnemu odboru dano pooblastilo za izdajo novih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vložke, osnovni 
kapital družbe poveča za največ znesek v višini 1.020.504,41 EUR. Pri tem: 

 se povečanje osnovnega kapitala izvede z izdajo ustreznega števila novih navadnih imenskih 
kosovnih delnic, ki dajejo imetnikom enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj, pri čemer se lahko 
povečanje izvede z denarnimi ali stvarnimi vložki; 

 se nove delnice lahko izdajo zaradi: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad poslovodstvu, 
za nagrajevanje delavcev v skladu z ZUDDob, za nagrajevanje MSOP, da se omogoči pristop novim 
delničarjem, za nakup ali pristop strateškega partnerja, zaradi zamenjave zamenljivih obveznic ali za 
druge namene v skladu z zakonom; 

 imajo dosedanji delničarji v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do 
vpisa novih delnic; rok za uveljavitev te pravice je 15 dni, vendar lahko upravni odbor to prednostno 
pravico vsakokrat izključi;  

 je upravni odbor pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova 
odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi 
dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. 

 

Predmetni sklep o odobrenem kapitalu je bil v sodni register vpisan dne 22. 02. 2013 (v nadaljevanju: »sklep 
o odobrenem kapitalu z dne 22. 02. 2013« oz. »odobreni kapital z dne 22. 02. 2013«). 

Odobreni kapital z dne 22. 02. 2013 je upravni odbor do datuma tega poenostavljenega prospekta dvakrat 
izkoristil (več informacij o tem je v poglavju 7.1.5 (»Zgodovina osnovnega kapitala izdajatelja v obdobju med 
1.7.2012 in datumom tega poenostavljenega prospekta«), obakrat v letu 2014,  in sicer najprej s povečanjem 
osnovnega kapitala v višini 156.227,61 EUR s stvarnimi vložki z izdajo 132.989 novih delnic (predmetno 
povečanje vpisano v sodni register dne 20. 6. 2014) in nato še s povečanjem osnovnega kapitala v višini 
293.685,21 EUR z denarnimi vložki  z izdajo 250.000 Novih delnic (predmetno povečanje vpisano v sodni 
register dne 25. 07. 2014), tako da je upravni odbor družbe DATALAB Tehnologije d.d. na datum tega 
poenostavljenega prospekta na podlagi sklepa o odobrenem kapitalu z dne 22. 02. 2013 upravičen, da 
osnovni kapital družbe poveča še za največ 570.591,59 EUR. 

7.1.10 Opcije 
Kot je podrobneje pojasnjeno v točki 6.2.2.tega poenostavljenega prospekta, sta družba DATALAB d.d. in 
družba Mattig dne 28.3.2014 sklenili Opcijsko pogodbo, katere predmet je nakupna oziroma prodajna opcija 
za nakup oziroma prodajo delnic družbe Datalab AGRO AG v imetništvu družbe Mattig, pri čemer se družbi 
Mattig namesto kupnine v denarju zagotovijo delnice družbe DATALAB d.d.. 
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7.2 INFORMACIJE O NOVOIZDANIH DELNICAH IZDAJATELJA, KI BODO UVRŠČENE V TRGOVANJE 

Novoizdane delnice z Obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred in so z njimi v vseh pogledih 
enakovredne. 

Tabela 17: Pregled značilnosti delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. 

 
Vrsta in razred delnic:  redne (navadne), enega razreda 

ISIN:  SI0031114513 

Oznaka delnic v centralnem registru KDD:  DATR* 

Zakonodaja, po kateri so delnice izdane: slovenska zakonodaja 

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov v zvezi z 
delnicami: 

stvarno pristojno sodišče v Ljubljani 

Imenske / prinosniške delnice:  imenske 

Oblika delnic: *Obstoječe delnice so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v 
centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, za Novoizdane 
delnice pa je bil na KDD d.d. že podan nalog za izdajo v 
nematerializirani obliki(pod ustreznima odložnima pogojema). 

Valuta delnic: nimajo oznake valute 

Delnice z nominalnim zneskom / kosovne delnice:  kosovne 

Nominalni znesek / Pripadajoč znesek: 1,17474084 EUR (pripadajoči znesek) 

Prenosljivost delnic in opis omejitev proste prenosljivosti 
delnic: 

prosto prenosljive, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, 
statutom izdajatelja ter pravili poslovanja KDD 

Opis pravic, povezanih z delnicami: Pravica do udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do 
glasovanja imetnika delnice na skupščini po načelu ena delnica en 
glas (glasovalna pravica);  
 
Pravica do dela ustvarjenega dobička družbe (dividenda) v višini in 
rokih, kot to določi skupščina;  
 
Pravica do prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu 
z vsakokratnim sklepom skupščine; 
 
Pravica do izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob 
likvidaciji ali stečaju družbe 

Tip glasovalne pravice: Glasovanje. 
 
Način sklicevanja skupščine delničarjev, pogoji v zvezi z udeležbo 
delničarjev na skupščini izdajatelja in uresničevanjem njihovih 
glasovalnih pravic, kot tudi pogoji za veljavno odločanje skupščine 
so zapisani v statutu izdajatelja. 

Mesto trgovanja z delnicami:  1.870.401 delnic (Obstoječe delnice) je uvrščenih v 
trgovanje na  LJSE; segment: Trg delnic, podsegment: 
Vstopna kotacija; 

 
 za 250.000 delnic (Novoizdane delnice) je bila na LJSE 

podana zahteva za uvrstitev na borzni trg LJSEpod 
odložnim pogojem izdaje Novoizdanih delnic v 
nematerializirani obliki v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD 
d.d.(ta poenostavljeni prospekt je torej pripravljen za 
namen uvrstitve Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE). 

CFI koda: ESVUFR 

7.2.1 Vrsta in razred delnic 
Novoizdane delnice so redne (navadne) delnice in z Obstoječimi delnicami družbe tvorijo isti razred.   

7.2.2 Zakonodaja, po kateri so delnice izdane 
Novoizdane delnice so izdane na podlagi slovenske zakonodaje, skladno z ZGD-1 in ZTFI, za reševanje sporov 
v zvezi z njimi je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
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7.2.3 Oblika delnic 
Novoizdane delnice so imenske delnice; izdane bodo v nematerializirani obliki v centralnem registru 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, z oznako DATR in ISIN kodo SI0031114513 (postopek je v teku). 

7.2.4 Valuta delnic 
Novoizdane delnice so kosovne delnice in nimajo oznake valute. Pripadajoč znesek ene Novoizdane delnice v 
osnovnem kapitalu izdajatelja znaša 1,17474084 EUR. 

7.2.5 Opis pravic, povezanih z delnicami 
Novoizdane delnice so del edinega razreda delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d. in dajejo skladno z 
veljavnim statutom izdajatelja njihovim imetnikom pravico do: 

 udeležbe pri upravljanju družbe vključno s pravico do glasovanja imetnika delnice na skupščini po 
načelu ena delnica en glas (glasovalna pravica);  

 dela ustvarjenega dobička družbe (dividenda) v višini in rokih, kot to določi skupščina;  
 prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine; 
 izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju družbe. 

 

7.2.5.1 Glasovalna pravica 

V skladu z veljavnim statutom izdajatelja: 

 daje vsaka delnica družbe njenemu imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe vključno s 
pravico do glasovanja imetnika delnice na skupščini po načelu ena delnica en glas; 

 sestavljajo skupščino družbe delničarji družbe; 
 je v odnosu do družbe delničar oseba, ki je kot delničar vpisana v delniški knjigi družbe oz. registru 

KDD skladno določbam ZGD-1 in Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih; 
 so lahko delničarji družbe vse pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma so državljani Republike 

Slovenije kot tudi tuje fizične in pravne osebe; 
 je skupščina delničarjev sklepčna zgolj, če je na njej prisotnih vsaj 51% glasov vseh delničarjev; 
 se lahko skupščine udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi 

prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino; 
 se lahko skupščine udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot 

imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega 
dne pred zasedanjem skupščine; 

 delničarje, ki so pravne osebe, predstavljajo in zastopajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, 
ki morajo svoje pooblastilo izkazati pred vsakim zasedanjem skupščine posebej, skupni zastopniki 
več delničarjev pa morajo predložiti pisno pooblastilo o skupnem zastopstvu pred začetkom 
zasedanja skupščine delničarjev. 

Statut izdajatelja določa tudi pristojnosti skupščine ter pogoje in roke za sklic skupščine. 

Glasovalna pravica posameznega delničarja se lahko omeji v primerih, določenih z zakonom (npr. v primeru 
doseganja oz. preseganja prevzemnega praga in imetnik ni dal prevzemne ponudbe itd.), s statutom ali 
odločbo pristojnega organa (npr. odločba ATVP o odvzemu glasovalnih pravic, odločba Javne Agencije RS za 
varstvo konkurence ipd.). 

7.2.5.2 Pravica do dividende in sorazmernega dela preostalega premoženja izdajatelja v primeru stečaja ali 

likvidacije 

Vsaka delnica daje imetniku pravico do dela ustvarjenega dobička družbe (dividende) v višini in rokih, kot to 
določi skupščina, in pravico do izplačila ustreznega dela preostalega premoženja ob likvidaciji ali stečaju 
družbe.  

Veljavni statut izdajatelja v zvezi z uporabo čistega in bilančnega dobička določa: 

 če družba v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga uporabi za namene in po vrstnem redu, kot to 
določa zakon; 
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 bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene: oblikovanje drugih rezerv iz dobička, 
razdelitev med delničarje (dividenda), druge namene, preneseni dobiček, del bilančnega dobička 
družbe pa se lahko uporabi tudi za udeležbo delavcev v dobičku; 

 o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina; 
 dividenda se izplača delničarjem na njihov račun v rokih, višini in na način, ki ga določi skupščina 

delničarjev; pod temi pogoji se izplačuje tudi del dobička, ki ga skupščina delničarjev nameni 
zaposlenim; 

 pri sestavi predloga letnega poročila lahko upravni odbor celoten dobiček poslovnega leta odvede v 
rezerve;  s statutom določene rezerve morajo dosegati 10% osnovnega kapitala, preden se sme 
dobiček izplačati delničarjem; o uporabi dobička, ki ga upravni odbor ni odvedel v rezerve, odloča 
skupščina. 

 
Dividendna politika izdajatelja je predstavljena v poglavju 6.11 (»DIVIDENDNA POLITIKA«). 
 

7.2.5.3 Prednostna pravica do novo izdanih delnic 

V skladu s 337. členom ZGD-1 imajo delničarji družbe DATALAB Tehnologije d.d. v primeru povečanja 
osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v 
osnovnem kapitalu, razen če je bila ta pravica izključena, deloma ali v celoti, s sklepom o povečanju 
osnovnega kapitala, za kar je po ZGD-1 poleg zakonskih ali statutarnih zahtev potrebna večina najmanj treh 
četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, statut izdajatelja pa lahko določi tudi višjo kapitalsko 
večino in druge zahteve. Veljavni statut izdajatelja določa, da se lahko prednostna pravica izključi samo na 
podlagi sklepa skupščine, sprejetega z najmanj ¾ večino (celotnega) osnovnega kapitala.   
 
V primeru povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala, je upravni odbor družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. v skladu s sklepom skupščine delničarjev z dne 18.2.2013 in v skladu z 7. členom Statuta 
družbe DATALAB Tehnologije d.d pooblaščen, da v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. izključi prednostno pravico.  
 
Andrej Mertelj, ki je trenutno največji delničar družbe DATALAB Tehnolgije, d.d.,  se je kot delničar in kot član 
poslovodstva družbe DATALAB d.d. dne 21.5.2014 z izjavo zavezal, da (bo) v roku 5 let od dneva podpisa te 
izjave: 

 sam ali po pooblaščencu udeležen na vsaki skupščini družbe in bo glasoval pri vsakem sklepu 
skupščine družbe; 

 bo na skupščini družbe glasoval proti sprejemu sklepa, s katerim bi bila v postopku povečanja 
osnovnega kapitala družbe izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe; 

 ne bo predlagal, niti glasoval za sklep poslovodstva družbe, s katerim bi bila v postopku povečanja 
osnovnega kapitala družbe na podlagi odobrenega kapitala izključena prednostna pravica obstoječih 
delničarjev družbe,  

razen v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe: 
 za namen udeležbe delavcev v dobičku družbe; 
 za namen izplačila nagrade poslovodstvu družbe v obliki delnic družbe; 
 za namen konverzije terjatev v osnovni kapital družbe (povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi 

vložki). 
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Slika11: Izjava Andreja Mertlja glede neizključevanja prednostne pravice v roku 5 let od dne 21.5.2014 

 

7.2.6 Opis prenosljivosti delnic 
Novoizdanedelnice so prosto prenosljive, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, statutom izdajatelja ter 
pravili poslovanja KDD. 

7.2.7 Datum izdaje novih delnic in informacije glede uvrstitve novih delnic na organizirani trg 
 

Povečanje števila delnic iz 1.870.401 na 2.120.401 (za 250.000) je bilo v sodni register vpisano dne 25. 07. 
2014. 

Izdajatelj je že dne 11. 7. 2014: 

 na KDD d.d. podal nalog za izdajo Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., in sicer z vpisom na Trgovalne račune 
Vlagateljev, ki so jim bile Novoizdane delnice dodeljene; predmetni nalog je bil podan pod 
kumulativno podanima odložnima pogojema vpisa povečanja osnovnega kapitala po Sklepu 
upravnega odbora izdajatelja z dne 20. 6. 2014 v sodni register in izdajo odločbe Agencije za trg 
vrednostnih papirjev o potrditvi poenostavljenega prospekta za sprejem 250.000 Novoizdanih 
navadnih delnic družbe v trgovanje v Vstopno kotacijo LJSE; in 

 na LJSE podal zahtevo za uvrstitev Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE (pod odložnim pogojem 
izdaje Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih 
vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.).  

 
S potrditvijo tega poenostavljenega prospekta je bil izpolnjen zadnji odložni pogoj za izdajo Novoizdanih 
delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD 
d.d., s katero se izpolni tudi odložni pogoj za uvrstitev Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE. 
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Dodatne informacije v  zvezi z uvrstitvijo Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE in trgovanjem z delnicami 
izdajatelja se nahajajo v poglavju 7.3 tega poenostavljenega prospekta. 

7.2.8 Obvezni predpisi glede obveznih ponudb za prevzem in/ali izstop oz. izključitev delničarjev 
Relevantni predpisi, ki urejajo obvezne ponudbe za prevzem in/ali izstop oz. izključitev delničarjev so: 

 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; ZGD-1); 
 Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; ZPre-1); 
 Pravila poslovanja KDD (Ur. l. RS, št. 69/12, z morebitnimi spremembami in dopolnitvami); 
 Navodila KDD, ki sta jih na podlagi Pravil poslovanja KDD sprejela uprava in nadzorni svet KDD; 
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami; OZ); 
 Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI); 
 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 s spremembami; ZNVP); 
 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/2007 s 

spremembami; ZPPDFT); 
 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 s spremembami; ZPOmK-

1). 

7.2.9 Prevzemne ponudbe za lastniški kapital izdajatelja 
Za delnice družbe DATALAB Tehnologije d.d. v poslovnem letu 2013 (1.7.2012 – 30.6.2013) in v tekočem 
poslovnem letu (1.7.2013 – datum poenostavljenega prospekta) ni bila objavljena nobena prevzemna 
ponudba v skladu z ZPre-1. 

7.2.10 Informacija o slovenskih davkih 
Naslednji povzetek je splošnega značaja in opisuje pomembne posledice davka od prihodkov v Sloveniji v 
zvezi s pridobivanjem, lastništvom in prodajo delnic DATR. To ni izčrpen opis vseh davčnih posledic 
pridobivanja, lastništva in prodaje delnic DATR. Ta povzetek nima namena in naj se ne bi razlagal kot pravni 
ali davčni nasvet kateremukoli posameznemu imetniku delnic DATR. 

7.2.10.1 Obdavčitev prometa 

Na podlagi 4. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 s 
spremembami – v nadaljevanju ZDDV-1) so plačila davka na dodano vrednost oproščene tudi finančne 
transakcije, in sicer med drugim transakcije, vključno s posredovanjem (razen upravljanja, hrambe, 
investicijskega svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi) z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, 
obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami in 
deleži (4.e. točka 44. člena ZDDV-1). 

7.2.10.2 Obdavčitev donosov – pravne osebe 

Prejete dividende in dohodki, ki so podobni dividendam  

V skladu s 24. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/2006 s 
spremembami – v nadaljevanju ZDDPO-2) se pri določanju davčne osnove zavezanca prejete dividende 
oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam iz 74. člena ZDDPO-2, razen 
skritih rezerv iz 74. člena ZDDPO-2, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu, izvzamejo iz davčne 
osnove prejemnika, če je izplačevalec: 

1. zavezanec za davek po tem zakonu ali 
2. za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno 

pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjeno z državo nečlanico EU, ne šteje kot 
rezident izven EU in je poleg tega zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen 
sistem obdavčevanja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi 
minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost 
izbire obdavčitve ali 

3. zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po tem zakonu, in ni rezident 
države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, v kateri je splošna oziroma povprečna 
nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. 
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členom ZDDPO-2, pri tem pa ta alineja ne velja za izplačevalca, ki je rezident druge države članice EU po 2. 
točki tega odstavka tega člena.  

 
Določbe prejšnjega odstavka se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu 
oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi oziroma posli, ki jih nerezident opravlja v 
poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote v Sloveniji. Dividende se lahko izvzamejo iz davčne 
osnove prejemnika, če so bili v tekočem ali v preteklih davčnih obdobjih na njihovi podlagi v davčno osnovo 
vključeni prihodki. 

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07) v 2. poglavju 
dodatno opredeljuje način in pogoje za izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam.  

Dobički iz odsvojitve lastniških deležev 

V skladu s 25. členom ZDDPO-2 se pri določanju davčne osnove zavezanca rezidenta in nerezidenta, ki 
opravlja dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki ustvari dobiček iz 
odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, 50 % tega 
dobička izvzame iz davčne osnove zavezanca, če je bil zavezanec, ki ustvari dobiček, udeležen v kapitalu 
oziroma pri upravljanju druge osebe tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali glasovalnih pravic v 
višini najmanj 8 % in znaša čas trajanja te udeležbe v kapitalu oziroma upravljanju gospodarske družbe, 
zadruge ali druge oblike organiziranja najmanj 6 mesecev in je v tem obdobju nepretrgoma za poln delovni 
čas zaposloval vsaj eno osebo. Izguba iz odsvojitve lastniških deležev se mu prizna v višini 50 %. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za dobičke iz naložb v lastniške deleže v gospodarske družbe, 
zadruge in druge oblike organiziranja, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah, v 
katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve družbe nižja od 12,5 % in je država 
objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2, pri tem pa to niso države članice EU. 

V primeru likvidacije oziroma prenehanja zavezanca ali poslovne enote nerezidenta v Sloveniji v obdobju 10 
let po ustanovitvi, se v davčnem obračunu ob prenehanju davčna osnova poveča za izvzeti del dobička po 
prvem odstavku za zadnjih pet davčnih obdobij. Kot likvidacija oziroma prenehanje zavezanca ali poslovne 
enote nerezidenta v Sloveniji se ne šteje transakcija po določbah VII. poglavja ZDDPO-2. 

Pri določanju davčne osnove se dobiček, ki ga zavezanec ustvari z odsvojitvijo lastniških deležev oziroma 
delnic v bankah, v zameno za izdajo ali prenos lastnih lastniških deležev ali delnic druge družbe (zamenjava) 
dobiček ali izguba iz te zamenjave izvzame iz davčne osnove zavezanca. Če zavezanec prejme plačilo v 
denarju, se sorazmerni del dobička ali izgube, ki ustreza plačilu v denarju, vključi v davčno osnovo. V teh 
primerih mora zavezanec ovrednotiti v zameno prejete lastniške deleže ali delnice po davčni vrednosti, ki so 
jo imeli v zamenjavi odsvojeni lastniški deleži ali delnice ob zamenjavi. Nerezidenti, ki v Sloveniji nimajo 
poslovne enote, niso zavezanci za plačilo davka na kapitalske dobičke, ki jih dosežejo ob prodaji delnic. 

V povezavi z navedeno ureditvijo izvzema dividend oziroma drugih deležev iz dobička po 24. členu ZDDPO-2 
in dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev po 25. členu ZDDPO-2 je treba upoštevati določbo 26. člena 
ZDDPO-2 glede davčne obravnave odhodkov, ki se nanašajo na udeležbo. Odhodki, povezani z upravljanjem 
in financiranjem naložb v kapital gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki omogočajo 
dohodke, ki se izvzemajo po 24. in 25. členu tega zakona, se ne priznajo v znesku, ki je enak 5 % zneska v 
davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki so po 24. in 25. členu izvzeti iz davčne osnove zavezanca. 
Ti odhodki se izvzamejo v davčnem obdobju, v katerem se iz davčne osnove izvzamejo navedeni dohodki. 

Izplačila dividend 

Na podlagi 1. odstavka 70. člena ZDDPO-2 je izdajatelj ob izplačilu dividend in dohodkov podobnih 
dividendam (74. člen ZDDPO-2) zavezan za izračun in plačilo davčnega odtegljaja po stopnji 15 %, razen kadar 
je prejemnik dividend eden izmed naštetih subjektov (2. odstavek 70. člena in 1. odstavek 71. člena ZDDPO-
2): 

1. Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost v republiki Sloveniji; 
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2. Banka Slovenije; 
3. zavezanec rezident, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko; 
4. zavezanec nerezident, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z dejavnostjo oziroma posli v 

poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, če gre za 
dohodke, plačane po tej poslovni enoti. 

 

Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dividend in dohodkov podobnim dividendam plačanih 
nerezidentu, rezidentu v državi članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, zavezancu za davek od dohodkov v 
državi rezidentstva, če ne gre za dohodke, plačane poslovni enoti tega nerezidenta v Sloveniji, in če 
nerezident davka ne more uveljavljati v državi rezidentstva, ker primeroma uveljavlja ukrep izvzema dividend 
iz davčne osnove in transakcija ne pomeni izogibanja davkom.  

Znesek davka, ki je bil izračunan, odtegnjen in plačan, se lahko na zahtevo, naslovljeno na davčni organ, 
delno ali v celoti vrne, če ga nerezident delno ali v celoti ni mogel uveljavljati in je do nezmožnosti 
uveljavljanja tega davka prišlo po izračunu, odtegnitvi in plačilu davka. 

Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dividend in dohodkov podobnim dividendam plačanih 
nerezidentom-pokojninskim skladom, investicijskim skladom in zavarovalnicam, ki lahko izvajajo pokojninski 
načrt, pod pogoji iz tretjega odstavka 61. člena ZDDPO-2, ki so rezidenti države članice EU oziroma EGP, ki ni 
Slovenija, če ne gre za dohodke, plačane poslovni enoti tega nerezidenta v Sloveniji, in če nerezident davka 
ne more uveljavljati v državi rezidentstva. Kot nezmožnost uveljavljanja davka se pri zavezancih šteje tudi 
oprostitev od obdavčenja ali obdavčitev dohodkov teh zavezancev v državi rezidentstva po stopnji 0%. Tudi v 
teh primerih se znesek davka, ki je bil izračunan, odtegnjen in plačan, lahko na zahtevo, naslovljeno na 
davčni organ, delno ali v celoti vrne. 

Ne glede na prej navedeno se davek izračuna, odtegne in plača oziroma ni mogoče uveljavljati vračila za 
plačila v države, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočila spremljanje obdavčitve ali 
neobdavčitve dohodka. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu 
Republike Slovenije 

Posebej je v 71. členu ZDDPO-2 urejeno obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih 
držav članic EU, in sicer se ne odtegne davka od plačil dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ki se 
razdelijo osebam, ki imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične 
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, kadar: 

a) ima prejemnik najmanj 10 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem 
kapitalu ali glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček; 

b) znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu najmanj 24 mesecev; 
c) je prejemnik: 

- oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za 
matične družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance; 

- za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot 
rezident izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
dohodka, sklenjeno z državo nečlanico; 

- je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, 
ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, 
pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima 
možnost izbire. 

 

Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja 24 mesecev, sicer pa izpolnjuje predhodno 
navedene pogoje, se lahko izplača brez odtegljaja davka, če izplačevalec dividende predloži bančno garancijo. 
V primeru, da je bil davek odtegnjen, a se je pogoj o času trajanja udeležbe v kapitalu (24 mesecev) 
naknadno izpolnil oziroma je bil izpolnjen že ob izplačilu, je plačnik davka upravičen do vračila davka. O 
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vložitvi zahtevka za vračilo in vračilu davka mora plačnik davka nemudoma pisno obvestiti prejemnika 
dividend. 

Pri izplačilu dividend – nerezidentu, ki ne izpolnjuje zgoraj predpisanih pogojev, mora torej izplačevalec 
dividend obračunati in plačati davčni odtegljaj po stopnji 15 %. Na podlagi odločbe davčne uprave Republike 
Slovenije pa lahko izplačevalec obračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji iz sporazuma o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju, sklenjenega med RS in državo nerezidenta. 

7.2.10.3 Obdavčitev donosov – fizične osebe 

 
Izplačilo dividend 

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami – v nadaljevanju ZDoh-2) v 80. členu določa, 
da so dividende dohodek iz kapitala, in zanje predpisuje obdavčitev dohodka iz kapitala po stopnji 25 % (132. 
člen ZDoh-2). Obračunani in plačani davek od dividend se šteje kot dokončen davek. To pomeni, da se 
dohodek iz naslova prejetih dividend ne všteva v letno davčno osnovo zavezanca. 

Izdajatelj je zavezan, da ob izplačilu dividend odtegne in plača davek po odbitku po stopnji 25 %, tako za 
rezidente Republike Slovenije kot za nerezidente, razen če v sporazumu o izogibanju dvojnega obdavčevanja, 
ki se uporablja med Republiko Slovenijo in državo prejemnika, ni določena drugačna davčna stopnja in 
prejemnik dividende pred izplačilom dividende izdajatelju predloži s strani DURS-a potrjen KIDO obrazec.  

Kadar plačnik davka dividende na nematerializirane delnice, od katerih se plačuje davčni odtegljaj, izplača 
osebi, ki jih prejme za tuj račun, plačnik davka ravna kot je določeno v III.a poglavju ZDavP-2 (členi od 383.b 
do 383.g). 

Dobiček iz kapitala 

Dobiček iz kapitala je na podlagi 92. člena ZDoh-2 dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala tj. vrednostnega 
papirja oziroma lastniškega deleža. Kot davčna osnova od dobička iz kapitala pa se smatra razlika med 
prodajno in nabavno vrednostjo. Pri vrednostnih papirjih, ki so bili pridobljeni pred 1. 1. 2003, se za nabavno 
vrednost šteje tržna vrednost na dan 1. 1. 2006; če tržne vrednosti ni, se upošteva knjigovodska vrednost. 
Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znaša 25 % in se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala (132. člen 
ZDoh-2) in znaša: 

Tabela 18: Število let imetništva kapitala in stopnja dohodnine 

Število let imetništva kapitala Stopnja dohodnine  

Do 5 let 25 % 

Od vključno 5 do 10 let 15 % 

Od vključno 10 do 15 let 10 % 

Od vključno 15 do 20 let 5 % 

Po 20 letih 0 % 

Obdavčitev je dokončna, kar pomeni, da se ne vpisuje v dohodninsko napoved. Izračun dohodnine od 
dobička iz kapitala se opravi z odmero dohodnine. Izračun dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev opravi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. 

Davčni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev vložiti 
do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen nerezidentov. Nerezident lahko vloži napoved do 28. 
februarja tekočega leta za preteklo leto, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter 
investicijskih kuponov v preteklem letu. Sicer se napoved za odmero dohodnine vloži v 15 dneh od dneva 
odsvojitve kapitala. Nerezident je skladno z drugim odstavkom 5. člena ZDoh-2 zavezan za plačilo dohodnine 
od vseh dobičkov iz kapitala, ki imajo vir v Sloveniji. Ne glede na navedeno nerezidenti ne plačujejo 
dohodnine od dobička iz kapitala, opredeljenega v prvem odstavku 33. člena ZDoh-2, ki določa, da 
nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v 
Sloveniji samo po 13. ali 14. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki ga nerezident 
odsvoji, ni del pretežnega lastniškega deleža. (tj. lastniškega deleža, na podlagi katerega zavezanec ima ali je 
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imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali posredno preko 
povezanih oseb, vsaj 10 % delež glasovalnih pravic ali vsaj 10 % delež v kapitalu oziroma v posameznem 
razredu delnic določene pravne osebe). 

7.2.10.4 Odgovornost za davke, odtegnjene pri viru 

Izdajatelj je v skladu z zakonodajo plačnik davčnega odtegljaja ob izplačilu dividende in je odgovoren za 
izračun davčnega odtegljaja ter plačilo davka Davčni upravi Republike Slovenije. Druge odgovornosti za 
davke, odtegnjene pri viru, izdajatelj ne prevzema. 
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7.3 SPREJEM NOVIH DELNIC V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ 

7.3.1 Preteklo trgovanje z delnicami izdajatelja na organiziranem trgu 
Na datum tega poenostavljenega prospekta se z Obstoječimi delnicami izdajatelja trguje v Vstopni kotaciji 
Trga delnic Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (LJSE) pod oznako DATR. 

Delnice DATR so bile v trgovanje na borzni trg LJSE prvič uvrščene dne 30. 6. 2008, in sicer v Vstopno kotacijo 
Trga delnic LJSE, ko se je pričelo tudi trgovanje z njimi.  Z delnico DATR se je sprva trgovalo na neprekinjeni 
način, s 1. 10. 2008 pa je LJSE delnico DATR premestila iz neprekinjenega trgovanja v avkcijsko trgovanje. 
Trenutno se z delnico DATR trguje na avkcijski način. Poravnavo vseh poslov, ki se izvršijo na LJSE, izvaja KDD.  

Z delnico DATR je bilo v letu 2013 na LJSE sklenjenih 80 poslov za skupno 51.548 delnic DATR v skupni 
vrednosti 100.820 EUR (vir: LJSE). 

Slika12:  Grafični prikaz dnevnega gibanja zaključnega tečaja in prometa z delnicami DATR za zadnjih 12 
mesecev (podatki zajeti 9.7.2014) v Vstopni kotaciji Trga delnic LJSE (x-os datum, leva y-os: tečaj 
delnice DATR v EUR, desna y-os: promet z delnico DATR v 1000 EUR) 

 

 
 
Vir: www.ljse.si; podatki zajeti dne 9.7.2014 

7.3.2 Predvideno trgovanje z Novoizdanimi delnicami na organiziranem trgu 
Izdajatelj je zahtevo za spremembo števila navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih 
delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji Trga delnic LJSE (v tekstu tudi: »zahteva za razširitev kotacije«)na 
Ljubljansko borzo d.d. Ljubljana (LJSE) podal dne 11. 07. 2014, in sicer pod odložnim pogojem izdaje 
Novoizdanih delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki 
ga vodi KDD d.d. 

S potrditvijo tega poenostavljenega prospekta je bil izpolnjen zadnji odložni pogoj za izdajo Novoizdanih 
delnic v nematerializirani obliki v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD 
d.d., s katero se izpolni tudi odložni pogoj za uvrstitev Novoizdanih delnic na borzni trg LJSE. 

Pričetek trgovanja s povečanim številom delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji Trga delnic Ljubljanske borze 
d.d. Ljubljana izdajatelj pričakuje predvidoma v prvi polovici meseca avgusta 2014, vendar za dosego 
navedenega datuma ne daje nobenih zagotovil. Odločitev o sprejemu Novoizdanih delnic v trgovanje na 
borzni trg LJSE je v izključni domeni LJSE. 

Do datuma tega poenostavljenega prospekta upravni odbor izdajatelja še ni sprejel nobenih odločitev v zvezi 
z morebitno uvrstitvijo delnic DATR na dodaten organiziran trg vrednostnih papirjev. 

http://www.ljse.si/
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7.3.3 Banke ali borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi delnic v trgovanje na organiziranem 
trgu 

Pri organizaciji in izvedbi postopka uvrstitve Novoizdanih delnic v trgovanje v Vstopno kotacijo Trga delnic 
Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (tj. pri spremembi števila navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih 
imenskih kosovnih delnic z oznako DATR v Vstopni kotaciji Trga delnic Ljubljanske borze d.d. Ljubljana oz. 
razširitvi kotacije obstoječih delnic z Novoizdanimi delnicami) izdajatelju svetujeta družbi ALTA Invest d.d. in 
ALTA Skupina d.d., pri čemer izdajatelj sam sprejema odločitve v zvezi s tem in navedena svetovalca za te 
odločitve ne prevzemata odgovornosti. 

7.3.4 Zagotavljanje likvidnosti 
Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom v zvezi s posredovanjem na borznem trgu LJSE z 
namenom zagotavljanja likvidnosti z delnicami DATR. 

7.3.5 Stabilizacija 
Izdajatelj ni odobril možnosti za uvedbo dejavnosti za stabilizacijo cene delnice DATR na borznem trgu LJSE. 

 

7.4 LASTNIŠKA STRUKTURA IZDAJATELJA 

7.4.1 Večji delničarji izdajatelja 
Tabela 19:Podatki o 10-ih največjih delničarjih (Top 10) družbe DATALAB Tehnologije d.d. po stanju na dan 25.7.2014 

Zap. 
št. 

Delničar Št. delnic* Delež v %** 

1 MERTELJ ANDREJ 684,460 32.28% 

2 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - F 340,890 16.08% 

3 Nepremičnine Noviforum d.o.o. 167,636 7.91% 

4 NFD 1, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa 100,000 4.72% 

5 NLB SKLADI - SLOVENIJA DELNIŠKI 77,355 3.65% 

6 ZAJC LOJZE 70,135 3.31% 

7 PASIĆ NEDIM 67,119 3.17% 

8 SOP LJUBLJANA 39,707 1.87% 

9 RODMAN MORENO 31,920 1.51% 

10 ADVAL d.o.o. 30,540 1.44% 

 Skupaj TOP 10 1,609,762 75,92% 
*Prikazano je število vseh delnic, ki so dne 25. 7. 2014vpisane v sodni register.** glede na celotno število delnic (tj2,120,401), ki je dne 25. 7. 2014 
vpisano v sodni register. 

 

7.4.2 Lastništvo delnic oz. opcij na delnice izdajatelja s strani članov upravnega odbora oz. višjih 
vodstvenih delavcev izdajatelja 

 
Tabela 20: Lastništvo delnic izdajatelja s strani članov upravnega odbora in višjih vodstvenih delavcev Datalab 

Tehnologije d.d. na dan 25. 7. 2014 
Ime in priimek Funkcija v družbi DATALAB Tehnologije d.d. Število delnic DATR 

na dan25.7.2014* 
Delež glasovalnih 
pravic  v družbi 
DATALAB 
Tehnologije d.d. 
na dan 
25.7.2014** 

Andrej Mertelj Izvršni direktor 684.460 32,28% 

Lojze Zajc Predsednik upravnega odbora 70.135 3,31% 

Nedim Pašić Član upravnega odbora 67.119 3,17% 

Dare Rihter Vodja razvoja 8.238 0,44% 

Matija Kešpret Vodja operacij 5.272 0,25% 

Sašo Jovanovski Vodja poslovnega razvoja JV Evropa (business development SEE) 832 0,04% 
*Prikazano je število vseh delnic, ki so dne 25. 7. 2014 vpisane v sodni register.** glede na celotno število delnic (tj2,120,401), ki je dne 25. 7. 2014 
vpisano v sodni register. 
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7.4.3 Ureditve za udeležbo zaposlenih v kapitalu izdajatelja 

7.4.3.1 Opis ESOP mehanizma 

S sklepom skupščine delničarjev se vsako leto del čistega dobička poslovnega leta družbe DATALAB 
Tehnologije d.d. nameni za soudeležbo delavcev pri dobičku. Shema velja za Datalab d.d. in ga vzpostavljajo 
tudi v hčerinskih družbah. 

Na podlagi sprejetja letnega poročila s strani upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d., delavci 
skladno z ZUDDob pridobijo pravico do pripadajočega zneska čistega dobička.  

Po ZUDDob se na ta način delavcem udeležbo pri čistem dobičku lahko izplača največ 20% čistega dobička 
posameznega poslovnega leta in izplačila ne smejo presegati 10% letnega bruto zneska plač. Delavcem se 
udeležba na bilančnem dobičku družbe izplača v obliki delnic (Employee Stock Ownership Plan oz. ESOP). 
Individualno delitev dobička ureja Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku, ki se sklene z delavci samostojno 
za vsako poslovno leto in jo mora vsakokrat odobriti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
vpisati v register. Število delnic se določa glede na bruto plačo zaposlenega, glede na fond ur, ki ga je 
zaposleni oddelal v poslovnem letu ter upoštevaje individualno oceno dela zaposlenega. Emisijska oziroma 
prodajna vrednost delnice se določi v skladu s15.členom ZUDDob, kjer je navedeno, da cena za nakup delnic, 
izdanih na podlagi delniške sheme, ne sme biti nižja od zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe, pri čemer 
se kot zadnja tržna cena šteje povprečna cena že izdanih delnic družbe, s katerimi bodo delnice, izdane na 
podlagi delniške sheme, sestavljale isti razred, dosežena pri poslovanju s temi delnicami na organiziranem 
trgu v zadnjih 12 mesecih pred pridobitvijo pravice do pripadajočega deleža. 

S tem so zaposleni spodbujeni k takšnemu vedenju v podjetju, da s svojim kvalitetnim delom prispevajo 
dodani vrednosti produkta, kar prispeva k višanju vrednosti delnice DATR, s čemer je nagrajen tudi zaposleni 
kot delničar družbe. 

Tabela 21: Tabela ESOP mehanizma 
ESOP mehanizem Poslovno leto 2012 Poslovno leto 2013 

Udeležba v dobičku v EUR 45.000,00 70.805,61* 

Uporabljena cena delnice DATR v EUR 1,3583 1,796276 

Skupna poraba delnic DATR (število) 33.132 39.418 

 Od tega: novo izdane delnice DATR - 39.418 

 Od tega:  obstoječe delnice DATR 33.132 - 

*podatek se nanaša le na v obdobju od 20.5.2014 do 30.5.2014 vpisane delnice s strani delavcev 

 

7.4.3.2 Opis MSOP mehanizma 

 
V statutu družbe DATALAB Tehnologije d.d. je določeno, da se članom upravnega odbora družbe lahko za 
njihovo delo zagotovi nagrada, ki znaša do 30 (trideset)% čistega letnega dobička družbe in se izplača v 
breme stroškov poslovanja tekočega poslovnega leta. Statut nadalje določa, da se izvršnim direktorjem  
družbe lahko za njihovo delo zagotovi udeležba na dobičku do višine 30 (trideset) % čistega letnega dobička 
družbe. 
 
S sklepom skupščine delničarjev družbe DATALAB Tehnologije d.d. se vsako leto del čistega dobička 
poslovnega leta nameni za soudeležbo članov upravnega odbora pri dobičku. Nagrade se izplačujejo 
izključno v delnicah družbe razen v primeru, da bi izplačilo v delnicah določenemu delničarju le-tega skladno 
z zakonskimi odredbami prisililo v objavo prevzemne ponudbe. V takem primeru se izplačilo nagrade lahko 
izvrši v denarju. Za izračun ustreznika števila delnic se uporabi povprečna tržna vrednost delnice v poslovnem 
letu, za katerega se nagrada izplačuje. 
 
Na podlagi sprejetja letnega poročila s strani upravnega odbora družbe DATALAB Tehnologije d.d., člani 
upravnega odbora skladno z ZGD-1  pridobijo pravico do pripadajočega zneska čistega dobička.  
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Po ZGD-1 se na ta način članom upravnega odbora določi, da se jim za njihovo delo zagotovi udeležbo pri 
čistem dobičku. Višina udeležbe pri dobičku se določi v odstotku čistega letnega dobička. 
 
Tabela 22: Tabela MSOP mehanizma 
MSOP mehanizem Poslovno leto 2012 Poslovno leto 2013 

Udeležba v dobičku v EUR 25.000,00 23.000,00 

Uporabljena cena delnice DATR v EUR 1,3583 1,796276 

Skupna poraba delnic DATR (število) 7.132* 3.886* 

 Od tega: novo izdane delnice DATR - 3.886 

 Od tega:  obstoječe delnice DATR 7.132 - 

*nagrade so določene v bruto zneskih, pripadajoči prispevki in davki se obračunajo in plačajo, neto znesek se izplača v delnicah; 
nagrada se Andreju Mertlju izplača v denarju, saj bi sicer on moral objaviti prevzemno ponudbo. 
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8 POSLOVANJE IN FINANČNI PREGLED 

8.1 FINANČNI POLOŽAJ SKUPINE 

Bilančna vsota Skupine Datalab je dne 30.6.2013 znašala 8.383.568 EUR in je bila za 16,4% višja kot ob 
zaključku poslovnega leta 2012. Na dan 31.3.2014 se je bilančna vsota povišala na 9.020.561 EUR in je za 
7,6% višja kot ob zaključku poslovnega leta 2013. 

Skupina Datalab  je konec poslovnega  leta 2013 imela 77,6% - tni delež dolgoročnih in 21,0% - tni delež 
kratkoročnih sredstev. Preostali  1,4% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Razmerje v 
deležih je praktično ostalo enako kot na dan 30.6.2012 in je ohranjeno tudi na dan 31.3.2014. 

Delež dolgoročnih virov je na dan 30.6.2013 80,0% - tni (leto poprej 73,6%) in 17,4% - tni (leto poprej 23,0%) 
delež kratkoročnih virov. Preostali 2,6% - tni delež pripada kratkoročnim časovnim razmejitvam. Delež 
dolgoročnih virov je na dan 31.3.2014 porasel na 83,3% - tni,  delež kratkoročnih virov pa znižal na 14,2% -tni 
delež. Pokritost dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri je na dan 31.3.2014 107,5% (30.6.2013 103,1%), kar 
pomeni, da so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri in se dodatnih 7,5% kratkoročnih 
sredstev financira iz dolgoročnih virov. Kapital predstavlja na dan 31.3.201455,3% virov financiranja in le za 
malenkost (za 0,2 odstotne točke) nižji kot na dan 30.06.2013. 

Skupina Datalab vzdržuje stabilen dolgoročni finančni položaj z zadržanimi dobički in prilagojenimi viri 
financiranja. 

Dolgoročne terjatve so predvsem iz naslova prodaje na obroke in znašajo na dan 31.3.2014 105.468 EUR ter 
so za 22,4 odstotne točke nižje kot konec poslovnega leta 2013 in za 16,7 odstotne točke nižje kot 30.6. 
2012.  

Kratkoročne finančne naložbe so na dan 31.3.2014 izkazane v višini 191.376 EUR in so za 18.815 EUR nižje 
kot 30.6.2013. Medtem pa so se v poslovnem letu 2013 povišale za 63.683 EUR, predvsem zaradi dodatno 
danih posojil poslovnim partnerjem. 

Kratkoročne poslovne terjatve znašajo na dan 31.3.2014 1.426.535 EUR ter so za 7,0% višje kot 30.06.2013, 
na dan 30.6.2012 so bile nižje še za 179.661 EUR,  in jih sestavljajo: 

 kratkoročne poslovne terjatve do ostalih kupcev v višini1.225.076 EUR, 

 kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 201.459 EUR  
 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene stroške provizij partnerjem (zastopnikom) in 
evidentiranje poslovnih dogodkov, za katere še niso prejete ustrezne knjigovodske listine. Na dan 31.3.2014 
so izkazane v višini 100.355 EUR. 

Kapital Skupine na dan 31.3.2014 znaša 4.990.410 EUR in je za 7,2% višji kot 30.06.2013. Večji skok kapitala 
se beleži v poslovnem letu 2013, ko je le ta narasel za 15,7%. 

Rezervacije v višini 18.979 EUR predstavljajo rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v višini 11.643 EUR in 
rezervacije za jubilejne nagrade v višini 7.336 EUR. Skupina je na dan 30.6.2013 zaradi sprememb 
pokojninske zakonodaje in večje reorganizacije delovnih mest v razvoju ovrednotila tovrstne rezervacije in jih 
povečala za 7.403 EUR. V poslovnem letu 2014 pa je izplačala le eno jubilejno nagrado v višini 460 EUR. 

Dolgoročne pasivne razmejitve znašajo na dan 31.3.2014 191.198 EUR in so se zmanjšale za 38,8 odstotne 
točke glede na konec poslovnega  leta 2013. Sestavljajo jih naslednje postavke: 

 Rezervacije za izgubljene tožbe v višini 170.267 EUR. Na osnovi pridobljenih odvetniških  mnenj in 
razvoja tožb Datalab ocenjuje, da v obdobju enega do dveh let le-te ne bodo več potrebne. 

 Dolgoročno odloženi prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb ter prihodki iz naslova 
obresti za kreditiranje zakupa, že zmanjšani za provizije partnerjem-zastopnikom v višini 20.931 EUR. 
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Dolgoročne obveznosti znašajo na dan 31.3.2014 2.316.058 EUR in so za 624.544 EUR višje kot so bile na dan 
30.06.2013. Nanašajo se na dolgoročne kredite, ki jih je obvladujoča družba pridobila predvsem za 
financiranje nadaljnjega razvoja produkta Pantheon.  

Kratkoročne finančne obveznosti znašajo na dan 31.3.2014 284.090 EUR in se nanašajo predvsem na 
kratkoročne finančne obveznosti do bank, ki jih imata obvladujoča družba in odvisna družba v Sloveniji.  

Kratkoročne poslovne obveznosti znašajo na dan 31.3.2014 1.001.163 EUR in so za 17,0% višje kot ob 
zaključku poslovnega leta 2013. Sestavljajo jih:  

 kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v višini 357.696 EUR; 

 druge kratkoročne poslovne obveznosti v višini 643.467 EUR, ki se nanašajo predvsem na obveznosti 
za marčevske plače in avtorske honorarje, davke in prispevke od marčevskih plač, obveznosti do 
delavcev za izplačilo dobička delavcem (v obliki delniške sheme), obveznosti za davek na dodano 
vrednost in obveznosti za prejete kratkoročne predujme. 

 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so na dan 31.3.2014 izkazane v višini 218.663 EUR in so na istem 
nivoju kot 30.6.2013. Sestavljajo pa jih predvsem kratkoročno odloženi prihodki iz naslova zakupnih pogodb 
(prihodki iz naslova osveževanja in financiranja) in vkalkulirani stroški storitev.  
 
Opomba: Datalab Automotive d.o.o.-Srbija, Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija in Datalab AL sh.p.k. zaradi 
nepomembnosti podatkov Datalab ni vključil v konsolidirane podatke. 
 

8.2 KONSOLIDIRANI POSLOVNI REZULTATI 

8.2.1 Konsolidirani poslovni rezultati v poslovnem letu 2013 
 

Skupina Datalab je v proučevanem obdobju od 1.7.2012 do 30.6.2013 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v 
višini 6.635.533 EUR, kar predstavlja 11,7% - tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.  

Prihodki od prodaje  so višji za 11,5%in znašajo 4.672.915 EUR. Od tega znaša: 

 prodaja licenc 1.607.293 EUR  

 prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) znašajo 2.075.191 EUR  

 prihodki iz naslova hosting storitev znašajo 209.552 EUR 

 prihodki iz naslova servisnih storitev znašajo 503.590 
 

Pretežni del preostalih prihodkov na domačem trgu predstavljajo članarine, ki jih plačujejo partnerji-
zastopniki in prihodki iz naslova marketinga, šolanja ter certificiranja. 

Pretežni del drugih poslovnih prihodkov predstavljajo usredstveni lastni proizvodi in storitve v višini 
1.687.908 EUR, kar predstavlja razvoj programske opreme PANTHEON. 

 V postavki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki 
imamo evidentirane prihodke iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za 
razvoj ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks) v višini 96.556 EUR in prihodke iz 
naslova istega ministrstva dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v višini 
132.537 EUR. Poleg navedenih subvencij smo letos prejeli še subvencijo Javnega sklada Republike Slovenije 
za razvoj v zvezi z izplačanimi štipendijami v višini 875 EUR. Prihodki iz naslova projekta Feniks so 
prihodkovani v sorazmerni višini stroška amortizacije projekta Feniks. Hkrati so za preostali del odobrenih 
sredstev subvencije oblikovane dolgoročne rezervacije v višini 57.000 EUR za pokrivanje sorazmernega dela 
stroškov amortizacije v prihodnjem letu.  
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Poslovni odhodki so v obdobju od 1.7.2012 do 30.6.2013 znašali 6.026.401 EUR in so porasli za 12,0%  kot v 
enakem obdobju preteklega leta predvsem zaradi višjih stroškov storitev, v katerih ima Skupina Datalab 
evidentirano tudi stroške pogodbenega dela in zaradi višjih stroškov amortizacije. Stroški materiala, blaga in 
storitev so predvsem zaradi povečanega dela na področju razvoja porasli za 13,1%, stroški amortizacije pa so 
v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 15,7%.   

Dobiček iz poslovanja je v obdobju od 1.7.2012 do 30.6.2013 znašal 609.132 EUR in je porasel za 9,2% v 
primerjavi s preteklim enakim obdobjem. 

Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 95.535 EUR. Finančni odhodki so sicer nižji  
za 33,4% v primerjavi s preteklim obdobjem,  vendar pa so se finančni prihodki prav tako znižali za 25,8%. 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 2013 Skupine Datalab znaša 692.463 EUR (od tega pripada manjšinskim 
lastnikom 40.919 EUR) medtem, ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal 540.374 EUR (manjšinskim 
lastnikom je pripadala izguba v višini 10.846 EUR). 

Skupina je v poslovnem letu 2013 obračunala davek od dohodka v višini 11.533 EUR in 186.790 EUR 
odloženih davkov zaradi še neizkoriščenih davčnih olajšav iz naslova razvoja programa Pantheon in Pantheon 
Farming. 

Opomba: Datalab Automotive d.o.o.-Srbija,  Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija in Datalab AL sh.p.k. zaradi 
nepomembnosti podatkov Datalab ni vključil v konsolidirane podatke. 

 

8.2.2 Konsolidirani poslovni rezultati v obdobju julij 2013 -marec 2014 (9m poslovnega leta 2014) 

Skupina Datalab je v proučevanem obdobju od 1.7.2013 do 31.3.2014 ustvarila kosmati izid iz poslovanja v 
višini  5.372.964 EUR, kar predstavlja 11,3% - tno rast v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.  

Prihodki od prodaje  so višji za 9,3%in znašajo 3.780.401 EUR. Od tega znaša/-jo: 

 prodaja licenc 1.213.563 EUR, 

 prihodki iz naslova sklenjenih osveževalnih pogodb (vzdrževanje) 1.607.472 EUR, 

 prihodki iz naslova hosting storitev 255.186 EUR, 

 prihodki iz naslova servisnih storitev 529.120 EUR. 
 

Pretežni del preostalih prihodkov na domačem trgu predstavljajo članarine, ki jih plačujejo partnerji-
zastopniki in prihodki iz naslova marketinga,  šolanja ter certificiranja. 

Pretežni del drugih poslovnih prihodkov predstavljajo usredstveni lastni proizvodi in storitve v višini 
1.261.000 EUR, kar predstavlja razvoj programske opreme PANTHEON in Pantheon Farming. 

 V postavki subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi učinki so 
evidentirani prihodki iz naslova subvencije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razvoj 
ekosistema za e-poslovanje malih in srednjih podjetij (projekt Feniks), prihodki iz naslova istega ministrstva 
dodeljene na osnovi javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov in razvoj mobilnih aplikacij in v manjšem 
delu še prihodki iz naslova prejete subvencije za AgroIT. 

Poslovni odhodki so v obdobju od 1.7.2013 do 31.3.2014 znašali  4.884.171 EUR in so porasli za 12,1%  kot v 
enakem obdobju preteklega poslovnega leta predvsem zaradi višjih stroškov storitev, v katerih ima Skupina 
Datalab evidentirano tudi stroške pogodbenega dela in zaradi višjih stroškov amortizacije. Stroški materiala, 
blaga in storitev so predvsem zaradi povečanega dela na področju razvoja porasli za 13,2%, stroški 
amortizacije pa so v primerjavi s preteklim obdobjem porasli za 18,7%.   

Dobiček iz poslovanja je v obdobju od 1.7.2013 do 31.03.2014 znašal 488.793 EUR in je porasel za 4,4% v 
primerjavi s preteklim enakim obdobjem. 
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Podbilanca finančnih prihodkov in odhodkov je negativna v višini 48.834 EUR. Finančni odhodki so sicer nižji  
za 15,9% v primerjavi s preteklim obdobjem, vendar pa so se finančni prihodki prav tako znižali za 9,4%. 

Čisti poslovni izid devetmesečja poslovnega leta 2014 Skupine Datalab znaša 443.676 EUR (od tega pripada 
manjšinskim lastnikom 22.030 EUR), medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal  408.099 EUR. 

Skupina je v devetmesečju poslovnega leta 2014 obračunala davek od dohodka v višini 5.663 EUR, ni pa 
obračunala eventuelnih odloženih davkov zaradi še neizkoriščenih davčnih olajšav iz naslova razvoja 
programa Pantheon in Pantheon Farming. 

Opomba: Datalab Automotive d.o.o.-Srbija,  Datalab Bulgaria Ltd.-Bolgarija in Datalab AL sh.p.k. zaradi 
nepomembnosti podatkov Datalab ni vključil v konsolidirane podatke. 

 

8.3 FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU 

8.3.1 Revizija in sprejem letnega poročila ter računovodski standardi, na podlagi katerih so pripravljeni 
računovodski izkazi 

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Datalab za poslovno leto 2013, ki je trajalo od 1. 7. 2012 do 30. 6. 
2013, in devetmesečje poslovnega leta 2014, ki je trajalo od 1. 7. 2013 do 31. 3. 2014, oz. na dan 30. 6. 2013 
in 31. 3. 2014, ki so vključeni v ta poenostavljeni prospekt, so bili pripravljeni skladno z Mednarodnimi 
standardi računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija, in v skladu s pojasnili 
(OPMSRP), ki jih sprejema Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS). 

Konsolidirane računovodske izkaze gospodarske družbe DATALAB Tehnologije d.d. in njenih odvisnih družb (v 
dokumentu: »Skupina Datalab« oz. »skupina Datalab«) za poslovno leto 2013, ki vključujejo konsolidirani 
izkaz finančnega položaja na dan 30. junija 2013, konsolidirani izkaz celotnega vseobsegajočega donosa, 
konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala in konsolidiran izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto 
ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije, je revidiral pooblaščeni 
revizor g. Franci Žgajnar iz družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: »UHY d.o.o.«).  

Na datum poenostavljenega prospekta je družba UHY d.o.o. vpisana v register revizijskih družb pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo, g. Franci Žgajnar pa v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem 
inštitutu za revizijo.  

Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Datalab za devetmesečje poslovnega leta 2014 niso bili revidirani. 

8.3.2 Vpogled v letna poročilain medletne računovodske izkaze 
Revidirani letni konsolidirani računovodski izkazi za Skupino Datalab in revidirani letni računovodski izkazi za 
obvladujočo družbo za poslovni leti 2012 in 2013, vključno z revizijskim mnenjem, prav tako računovodske 
usmeritve, uporabljene pri izdelavi posameznih računovodskih izkazov ter pojasnila in razkritja k navedenim 
računovodskim izkazom so razvidna neposredno iz revidiranih letnih poročil Skupine Datalab oz. družbe 
DATALAB Tehnologije d.d., ki so dostopna na spletni strani izdajatelja, www.datalab.si, in v elektronskem 
sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEO-netu (http://seonet.ljse.si/). Na navedenih mestih 
so na voljo tudi medletni računovodski izkazi obvladujoče družbe in Skupine Datalab, ki pa niso bili revidirani. 

 

  

http://seonet.ljse.si/
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8.3.3 Revidirani konsolidirani finančni izkazi Skupine Datalab za poslovno leto 2013 
Tabela 23: Revidirankonsolidiran izkaz vseobsegajočega donosa Skupine Datalab za  obdobje od 1.7.2012 do 

30.6.2013 v EUR 
Postavka PL'13 PL'12 

Prihodki od prodaje 4.672.915 4.190.266 

Drugi poslovni prihodki 1.962.618 1.750.057 

Kosmati donos iz poslovanja 6.635.533 5.940.323 

Stroški materiala blaga in storitev 2.318.106 2.049.336 

Stroški dela 2.399.632 2.217.248 

Amortizacija  1.177.479 1.018.107 

Prevr.posl.odh.pri neopr.in opr.osn.sredstvih 69 0 

Prevr.posl.odh.pri obratnih sredstvih 89.302 71.969 

Drugi poslovni odhodki 41.813 25.625 

Poslovni izid iz poslovanja 609.132 558.038 

Finančni prihodki 63.011 84.902 

Finančni odhodki 158.546 238.111 

Neto finančni izid -95.535 -153.209 

Drugi prihodki 4.351 38.824 

Drugi odhodki 742 6.079 

Davek od dohodka 11.533 10.121 

Odloženi davek 186.790 110.629 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 692.463 538.082 

Čisti poslovni izid iz ohranjenega poslovanja 692.463 507.948 

Čisti poslovni izid ustavljenega poslovanja 0 30.134 

Spremembe presežka iz prevr.neopr.sredstev in opredm.osn.sredstev  0 0 

Spremembe presežka iz prevr.fin. sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0 

Dobički in izgube ki izhajajo iz pretvorbe rač.izkazov družb v tujini 0 2.292 

Aktuarski dobički in izgube programov z določenimi zaslužki 0 0 

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 692.463 540.374 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan večinskemu 
lastniku 651.544 551.220 

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja pripisan manjšinskim 
lastnikom 40.919 -10.846 

Ponderirano povprečno število delnic 1.724.401 1.650.559 

Osnovni čisti poslovni izid na delnico 0,40 0,33 

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico 0,40 0,33 

Ohranjeno poslovanje     

Osnovni čisti poslovni izid na delnico 0,40 0,31 

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico 0,40 0,31 

Ustavljeno poslovanje     

Osnovni čisti poslovni izid na delnico 0,00 0,02 

Razširjeni čisti poslovni izid na delnico 0,00 0,02 

PL = poslovno leto 

Vir: Letno poročilo 2013 
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Tabela 24: Revidiran konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Datalab ob koncu obdobja na dan 30.6.2013 v 
EUR 

Postavka PL'13 PL'12 

SREDSTVA     

Nepremičnine naprave in oprema 307.161 308.849 

Neopredmetena sredstva 5.681.481 4.911.213 

Dolgoročne finančne naložbe 6.249 1.249 

Dolgoročne poslovne terjatve 135.832 126.645 

Dolgoročne aktivne časovnne razmejitve 12.123 30.173 

Odložene terjatve za davek 365.643 178.853 

Skupaj (nekratkoročna) stalna sredstva 6.508.489 5.556.982 

Zaloge 7.230 44.823 

Kratkoročna finančne naložbe 210.191 146.508 

Kratkoročne poslovne terjatve 1.333.627 1.153.966 

Denar in denarni ustrezniki 205.448 163.344 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 118.583 137.052 

Sredstva opredeljena kot sredstva za prodajo     

Skupaj gibljiva (kratkoročna) sredstva 1.875.079 1.645.693 

Skupaj sredstva 8.383.568 7.202.675 

KAPITAL     

Osnovni kapital 2.041.009 2.041.009 

Kapitalske rezerve  313.825 315.153 

Prevedbene rezerve 1.960 2.649 

Rezerve iz dobička 209.750 196.545 

Zadržani čisti poslovni izid  1.323.600 845.244 

Čisti poslovni izid poslovnega leta 651.544 548.928 

Kapital manjšinskih lastnikov 113.509 72.434 

Skupaj kapital 4.655.197 4.021.962 

OBVEZNOSTI     

Dolgoročne finančne obveznosti 1.691.514 884.015 

Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 

Rezervacije 47.810 40.452 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 312.559 354.758 

Skupaj dolgoročne obveznosti 2.051.883 1.279.225 

Kratkoročne finančne obveznosti 604.676 817.728 

Kratkoročne poslovne obveznosti 855.975 836.551 

Pasivne časovne razmejitve 215.837 247.209 

Obveznosti opredeljene za prodajo     

Skupaj kratkoročne obveznosti 1.676.488 1.901.488 

Skupaj obveznosti 3.728.371 3.180.713 

Skupaj kapital in obveznosti 8.383.568 7.202.675 

PL = poslovno leto 

 

Vir: Letno poročilo 2013 
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Tabela 25: Revidiran konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Datalab za obdobje od 1.7.2012 do 
30.6.2013, v EUR 

  
Osnovni 
kapital 

Kaptalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za 
lastne 
deleže 

Lastne 
delnice in 
lastni 
poslovni 
deleži 
(kot 
odbitna 
postavka) 

Prevedbene 
rezerve 

Preneseni 
čisti 
dobiček 

Čisti 
dobiček 
poslovnega 
leta 

Kapital 
manjšinjskih 
lastnikov Skupaj  

                      

  

         

  

A. Začetno stanje v obdobju 2.041.009 315.153 196.545 44.075 -44.075 2.649 845.244 548.928 72.436 4.021.964 

                      

B. Spremembe lastniškega kapitala – 
transakcije z lastniki 0 -1.328 0 0 -2.110 0 -55.257 0 154 -58.541 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 0 -1.328  0  0  0  0  0  0  0 -1.328 

b) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic 
in lastnih poslovnih deležev  0 0 

  

26.231  0  0  0  0 26.231 

c) Nakup lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev 0  0 0  0 -28.341 0  0  0  0 -28.341 

č) Izplačilo dividend 0  0 0 0  0  0 -55.257 0 0 -55.257 

d) Druge spremembe lastniškega kapitala  0 0 0 0  0 0 0 0 154 154 

                      

C. Celotni vseobsegajoči donos 
obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 -689 0 651.544 40.919 691.774 

a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0  0 651.544 40.919 692.463 

b) Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja  0  0  0  0  0 -689  0  0  0 -689 

                      

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 15.315 0 0 533.613 -548.928 0 0 

a) Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sest.kapitala 0 0 0 0 0 0 548.928 -548.928 0 0 

b) Razporeditev dela čistega dobička 
poroč. obdobja na druge sest.kap. po 
sklepu organov vodenja in nadzora 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

c) Oblikovanje rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže ter razporeditev 
na druge sestavine kapitala 0 0 0 15.315  0 0 -15.315 0 0 0 

                      

D. Končno stanje v obdobju 2.041.009 313.825 196.545 59.390 -46.185 1.960 1.323.600 651.544 113.509 4.655.197 

 

Vir: Letno poročilo 2013 
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Tabela 26: Revidiran konsolidiran izkaz sprememb lastniškega kapitala Skupine Datalab za obdobje od 1.7.2011 do 
30.6.2012,  v EUR 

  
Osnovni 
kapital 

Kaptalske 
rezerve 

Zakonske 
rezerve 

Rezerve 
za 
lastne 
deleže 

Lastne 
delnice in 
lastni 
poslovni 
deleži 
(kot 
odbitna 
postavka) 

Prevedbene 
rezerve 

Preneseni 
čisti 
dobiček 

Čisti 
dobiček 
poslovnega 
leta 

Kapital 
manjšinjskih 
lastnikov Skupaj  

                      

  
         

  

A. Začetno stanje v obdobju 1.965.441 258.722 196.545 61.351 -61.351 357 447.431 504.528 87.430 3.460.454 

                      

B. Spremembe lastniškega kapitala – 
transakcije z lastniki 75.568 56.431 0 0 17.276 0 -123.991 0 -4.148 21.136 

a) Vpis vpoklicanega osnovnega kapitala 75.568 55.588  0  0  0  0  0  0  0 131.156 

b) Odtujitev oziroma umik lastnih delnic 
in lastnih poslovnih deležev  0 843  0  0 17.276  0  0  0  0 18.119 
c) Nakup lastnih delnic in lastnih 
poslovnih deležev         

 
        

 
č) Izplačilo dividend 0 0 0 0 0  0 -94.662 0 0 -94.662 

d) Druge spremembe lastniškega kapitala 0 0 0 0 0  0 -29.329  0 -4.148 -33.477 

                      

C. Celotni vseobsegajoči donos 
obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 2.292 0 548.928 -10.846 540.374 
a) Vnos čistega poslovnega izida 
poročevalskega obdobja 0  0 0 0 0  0 0  548.928 -10.846 538.082 

b) Druge sestavine vseobsegajočega 
donosa poročevalskega obdobja  0  0  0  0  0 2.292  0  0  0 2.292 

                      

Č. Spremembe v kapitalu 0 0 0 -17.276 0 0 521.804 -504.528 0 0 
a) Razporeditev preostalega dela čistega 
dobička primerjalnega poročevalskega 
obdobja na druge sest.kapitala 0 0  0  0  0  0 504.528 -504.528  0 0 
b) Razporeditev dela čistega dobička 
poroč. obdobja na druge sest.kap. po 
sklepu organov vodenja in nadzora  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
c) Sprostitev rezerv za lastne delnice in 
lastne poslovne deleže ter razporeditev 
na druge sestavine kapitala 0  0  0 -17.276  0  0 17.276 0  0 0 

                      

D. Končno stanje v obdobju 2.041.009 315.153 196.545 44.075 -44.075 2.649 845.244 548.928 72.436 4.021.964 

Vir: Letno poročilo 2013 
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Tabela 27: Revidiran konsolidiran izkaz denarnih tokov Skupine Datalab za obdobje od 1.7.2012 do 30.6.2013, v EUR 
v EUR PL 2013 PL 2012 

Denarni tokovi iz poslovanja     

 Neto poslovni izid   692.463 538.082 

 Prilagoditve za:      

 Prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki 60.097 470 

 Amortizacijo nepremičnin naprav in opreme 107.047 82.117 

 Amortizacija neopredmetenih sredstev 1.070.432 935.990 

 Neto finančni izid 131.409 234.195 

  2.061.448 1.790.854 

 Sprememba poslovnih terjatev in AČR  -228.517 -43.254 

 Sprememba zalog  1.910 -36.673 

 Sprememba kratkoročnih poslovnih obveznosti in PČR  -20.355 261.615 

 Sprememba rezervacij  7.403  0 

 Sprememba terjatev za odložene davke  -186.790 -110.629 

  1.635.099 1.861.913 

 Prejeti obresti 493 36 

 Plačani obresti -131.902 -166.964 

 Plačani davek iz dobička  -11.533 -10.121 

 Čisti denarni tok iz poslovanja  1.492.157 1.684.864 

 Finančni tokovi pri naložbenju      

 Izdatki za nakup neopredmetenih sredstev  -1.844.240 -1.485.824 

 Izdatki za nakup nepremičnin naprav in opreme  -72.383 -140.653 

 Izdatki za finančne naložbe -114.905 -78.607 

 Prejemki od finančnih naložb 0 4.753 

 Prejemki od danih posojil  46.222  0 

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev 0 0 

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev  0 0 

 Čisti denarni tok iz naložbenja  -1.985.306 -1.700.331 

 Finančni tokovi pri financiranju      

 Vplačila od izdaje kapitala  0  0 

 Izdatki za vračila kapitala -3.438  0 

 Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku -55.756 -94.662 

 Prejemki od dolgoročnih finančnih obveznosti 1.179.837 535.253 

 Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti -22.551 -146.631 

 Prejemki od kratkoročnih finančnih obveznosti  1.010.048 504.000 

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti -1.572.887 -721.870 

      

 Čisti denarni tok iz financiranja  535.253 76.090 

 Čisto povečanje oz. zmanjšanje denarnih sredstev  ter njihovih ustreznikov 42.104 60.623 

 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku leta  163.344 102.721 

 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu  leta  205.448 163.344 

PL = poslovno leto 

Vir: Letno poročilo 2013 
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8.3.4 Nerevidirani konsolidirani finančni izkazi Skupine Datalab za devetmesečje poslovnega leta 2014 
Tabela 28: Nerevidiran  konsolidiran izkaz finančnega položaja Skupine Datalab na dan 31.03.2014, v EUR 
          

 

Postavka 31.3.2014 31.3.2013 
INDEKS 

31.3.2014/3
1.3.2013 

  SREDSTVA (002+032+053) 9.020.561 7.543.174 119,59 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003+010+018+019+027+031) 6.993.807 5.872.610 119,09 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne              

6.142.397 5.300.116 115,89 razmejitve (004+009) 

1. Neopredmetena sredstva (005 do 008) 6.129.592 5.286.800 115,94 

a) Dolgoročne premoženjske pravice 6.009.351 5.166.559 116,31 

b) Dobro ime 120.241 120.241 100,00 

c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja       

č) Druga neopredmetena sredstva       

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 12.805 13.316 96,16 

II. Opredmetena osnovna sredstva (011 do 017) 279.589 282.897 98,83 

1. Zemljišča       

2. Zgradbe  157.729 167.611 94,10 

3. Proizvajalne naprave in stroji       

4. 
Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena  

121.860 115.286 105,70 osnovna sredstva 

5. Biološka sredstva       

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi       

7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev        

III. Naložbene nepremičnine       

IV. Dolgoročne finančne naložbe (020+024) 100.710 6.250 1611,36 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (021 do 023) 88.690 6.250 1419,04 

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 88.690 6.250 1419,04 

b) Druge delnice in deleži       

c) Druge dolgoročne finančne naložbe        

2. Dolgoročna posojila (025+026) 12.020 0   

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini        

b) Druga dolgoročna posojila  12.020     

V. Dolgoročne poslovne terjatve (028 do 030) 105.468 104.493 100,93 

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini       

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 105.468 104.493 100,93 

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih       

VI. Odložene terjatve za davek 365.643 178.854 204,44 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (033+034+040+048+052) 1.926.399 1.553.295 124,02 

I.  Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo       

II.  Zaloge (035 do 039) 5.733 41.238 13,90 

1. Material 4.102 39.376 10,42 

2. Nedokončana proizvodnja       

3. Proizvodi       

4. Trgovsko blago 1.631 1.862 87,59 

5. Predujmi za zaloge       

III.  Kratkoročne finančne naložbe (041+045) 191.376 84.704 225,94 

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil (042 do 044) 0 0   

a) Delnice in deleži v družbah v skupini        

b) Druge delnice in deleži       

c) Druge kratkoročne finančne naložbe        

2. Kratkoročna posojila (046+047) 191.376 84.704 225,94 

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini       

b) Druga kratkoročna posojila 191.376 84.704 225,94 

IV. Kratkoročne poslovne terjatve (049 do 051) 1.426.535 1.189.779 119,90 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini       

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 1.225.076 1.002.378 122,22 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 201.459 187.401 107,50 

V. Denarna sredstva 302.755 237.574 127,44 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 100.355 117.269 85,58 

  Zabilančna sredstva       
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Postavka 31.3.2014 31.3.2013 
INDEKS 

31.3.2014/3
1.3.2013 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (056+072+075+085+095) 9.020.561 7.543.174 119,59 

A. KAPITAL (057+060+061+067+068-069+070-071) 4.990.410 4.397.505 113,48 

I. Vpoklicani kapital (058-059) 2.041.009 2.041.009 100,00 

1. Osnovni kapital 2.041.009 2.041.009 100,00 

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)       

II. Kapitalske  rezerve 299.621 313.825 95,47 

III. Rezerve iz dobička (062+063-064+065+066) 203.545 196.545 103,56 

1. Zakonske rezerve  196.545 196.545 100,00 

2. Rezeve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 38.252 20.631 185,41 

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 31.252 20.631 151,48 

4. Statutarne rezerve       

5. Druge rezerve iz dobička       

IV. Presežek iz prevrednotenja       

V.  Preneseni čisti dobiček  1.889.050 1.380.308 136,86 

VI. Prenesena čista izguba        

VII. Čisti dobiček poslovnega leta 421.646 347.394 121,37 

  Čisti dobiček poslovnega leta pripisan manjšinjskim lastnikom 22.030 60.705   

VIII. Kapital manjšinskih lastnikov  113.509 57.362 197,88 

  Uskupinjevalni popravek kapitala   357 0,00 

B. 
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  

210.177 256.209 82,03 ČASOVNE RAZMEJITVE (073+074) 

1. Rezervacije 18.979 12.036 157,69 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 191.198 244.173 78,30 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (076+080+084) 2.316.058 1.417.607 163,38 

I. Dolgoročne finančne obveznosti(077 do 079) 2.306.844 1.408.000 163,84 

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini       

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 2.306.844 1.408.000 163,84 

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti        

II. Dolgoročne poslovne obveznosti (081 do 083) 9.214 9.607 95,91 

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini       

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev       

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  9.214 9.607 95,91 

III. Odložene obveznosti za davek       

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (086+087+091) 1.285.253 1.247.618 103,02 

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev       

II. Kratkoročne finančne obveznosti (088 do 090) 284.090 556.694 51,03 

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini       

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 284.090 555.949 51,10 

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti    745 0,00 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti (092 do 094) 1.001.163 690.924 144,90 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini       

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 357.696 160.321 223,11 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 643.467 530.603 121,27 

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 218.663 224.235 97,52 

  Zabilančne obveznosti       

 

Vir: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih rezultatov tretjega kvartala poslovnega leta 2014 
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Tabela 29: Nerevidiran konsolidiran izkaz poslovnega izida Skupine Datalab za obdobje 1.7.2013-31.03.2014 v 
primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, v EUR 

Postavka  
Od 01.07.2013 Od 01.07.2012 INDEKS 

do 31.03.2014 do 31.03.2013 2014/2013 

A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  3.780.401 3.457.052 109,35 

I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu (112 do 114) 1.584.712 1.343.441 117,96 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 1.583.915 1.335.950 118,56 

2. Čisti prihodki od najemnin 797 7.491 10,64 

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala        

II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU (116+117) 702.157 14.303 4909,16 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 702.157 14.303 4909,16 

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala        

III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU (119+120) 1.493.532 2.099.308 71,14 

1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.493.532 2.099.308 71,14 

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala        

B. 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV    

  
  

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE     

C. 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV   

  
  

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE     

Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 1.261.000 1.160.000 108,71 

D. 
SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE  

308.181 180.074 171,14 
IN DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI 

E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 23.382 28.982 80,68 

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  (110+121-122+123+124+125) 5.372.964 4.826.108 111,33 

G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 4.884.171 4.357.685 112,08 

I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 1.874.973 1.656.318 113,20 

1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala       

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133) 51.034 46.539 109,66 

a)  stroški materiala 5.742 4.287 133,94 

b)  stroški energije 27.485 29.813 92,19 

c)  drugi stroški materiala 17.807 12.439 143,15 

3. Stroški storitev (135 do 138) 1.823.939 1.609.779 113,30 

a)  transportne storitve 81.408 81.335 100,09 

b)  najemnine 144.934 154.936 93,54 

c)  povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 52.272 54.000 96,80 

č)  drugi stroški storitev 1.545.325 1.319.508 117,11 

II. Stroški dela  (140 do 143) 1.904.313 1.775.403 107,26 

1. Stroški plač 1.373.790 1.268.792 108,28 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 174.180 156.347 111,41 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 169.063 155.137 108,98 

4. Drugi stroški dela 187.280 195.127 95,98 

III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 1.074.963 905.892 118,66 

1. Amortizacija  954.429 877.177 108,81 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih  

344     
in opredmetenih osnovnih sredstvih 

3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 120.190 28.715 418,56 

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  29.922 20.072 149,07 

1. Rezervacije       

2. Drugi stroški 29.922 20.072 149,07 

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA (126-127) 488.793 468.423 104,35 

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA (127-126)       

J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 43.785 48.313 90,63 

  Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III) 36.894 48.313 76,36 

I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 6.891     

1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini       

2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah       

3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah       

4. Finančni prihodki iz drugih naložb 6.891     

II. Finančni prihodki iz danih posojil (161+162) 0 0   

1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini       

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim       

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (164+165) 36.894 48.313 76,36 

1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini       

2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 36.894 48.313 76,36 
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Postavka  
Od 01.07.2013 Od 01.07.2012 INDEKS 

do 31.03.2014 do 31.03.2013 2014/2013 

K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 92.619 110.110 84,11 

  Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.)   80.967 0,00 

I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 2.374     

II. 
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti  
(170 do 173) 

83.782 92.908 90,18 

1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini       

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 83.782 92.908 90,18 

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic       

4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti       

III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (175 do 177) 6.463 17.202 37,57 

1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini       

2. 
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih 
obveznosti 

2.688 10.408 25,83 

3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 3.775 6.794 55,56 

L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 9.617 4.643 207,13 

I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki,    

    
ki niso povezani s poslovnimi učinki    

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  9.617 4.643 207,13 

M. DRUGI ODHODKI 237 1.087 21,80 

N. CELOTNI DOBIČEK (151-152+153-166+178-181) 449.339 410.182 109,55 

O. CELOTNA IZGUBA (152-151-153+166-178+181)       

P. DAVEK IZ DOBIČKA 5.663 2.083 271,87 

R. ODLOŽENI DAVKI       

S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184-185) 443.676 408.099 108,72 

Š. 
ČISTA  IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA   

    
(183+184+185) oz. (184-182+185)   

  ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 9 9 100,00 

Vir: Objava nerevidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih rezultatov tretjega kvartala poslovnega leta 2014 

 

8.4 POMEMBNI POSLOVNI DOGODKI PO 31.3.2014 

MAREC 2014 

 Datalab se je predstavil v nemškem Hannovru na mednarodnem sejmu CeBIT, s produktom 
PANTHEON Farming, celovito informacijsko rešitev za kmetije. Udeležbo je izkoristil predvsem za 
iskanje in navezovanje stikov z novih partnerjev s celega sveta.  

 Datalab se je udeležil slovensko – slovaškega gospodarskega foruma, kjer je slovenski minister za 
zunanje zadeve RS Karel Erjavec na slovenskem veleposlaništvu v centru Bratislave sprejel člane 
gospodarske delegacije 15-ih slovenskih podjetij, ki poslujejo na Slovaškem, med njimi tudi Datalab. 

 Datalab je obiskal magistrske študente programa Uporabna statistika Fakultete za elektrotehniko. 
Borut Puklavec, produktni vodja, jim je v okviru predmeta Viri podatkov predstavil poslovne podatke 
in njihovo upravljanje, predvsem z vidika podjetij, ki uporabljajo Pantheon, ter z vidika Datalaba, kot 
razvijalca poslovnih rešitev. 

 Marca letos se je začel veliki EU projekt AgroIT, katerega nosilni partner in koordinator je podjetje 
Datalab Tehnologije d.d., ki s tem projektom le še utrjuje svojo vlogo enega vodilnih podjetij v Evropi 
na področju uvajanja informacijskih tehnologij v kmetijstvu. Glavni cilj projekta je vzpostavitev 
pilotne platforme AgroIT oz. integracija različnih aplikacij in sistemov (senzorji na terenu in stavbah 
kmetije, vremenske postaje, itn.) preko t.i. cloud integracijske platforme. 

APRIL 2014 

 Datalab se je letos prvič udeležil največjega kmetijskega sejma v srednji Evropi - Techagro v Brnu na 
Češkem, na katerem so udeleženci iz skoraj 40 držav predstavljali najnovejše trende s področja 
kmetijskih tehnologij. Datalab je predstavljal produkt PANTHEON Farming, celovito informacijsko 
rešitev za kmetije ter se intenzivno posvetil iskanju novih poslovnih partnerjev. 

 PANTHEON Farming je bil predstavljen na spomladanskem kmetijsko – obrtnem sejemu v Komendi  

 8. aprila se je Datalabu pridružil 35.000 uporabnik programa PANTHEON. Licenca je bila prodana 
podjetju Zavod za javno zdravstvo v  hčerinskem podjetju v Bosni in Hercegovini. 

 Datalab je bil ponovno sponzor študentske prireditve Univerzitetni programerski maraton 

https://usersite.datalab.eu/Novica/tabid/188/articleType/ArticleView/articleId/1885/language/sl-SI/Datalab-ponovno-sponzor-Univerzitetnega-programerskega-maratona.aspx
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 17. aprila je v Kristalni palači v Ljubljani v organizaciji podjetja Tetrada potekal poslovni dogodek na 
temo Elektronski račun v praksi, kjer je kot ena izmed nastopajočih, ga. Brigita Meglič 
predstavila Avtomatski prevzem in pošiljanje eRačuna v programu PANTHEON. 

 društvu za trajnostni razvoj Duh Časa smo v  sklopu humanitarnega projekta Računalniki za socialno 
ogrožene podarili nekaj računalnikov, serverjev, ohišij in trdih diskov, ki jih bodo uporabili izključno v 
družbeno-koristne namene.  

 Datalab in Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru sta poglabila dobro sodelovanje, saj je 
PANTHEON vključen v njihov študijski proces, študentje EPF-ja pa so bili v aprilu deležni kvalitetnih 
delavnic oz. »vaj« s področja poslovne inteligence ZEUS. 

MAJ 2014 

 Datalab se je kot sponzor predstavil na dogodku Izzivi gospodarskega razvoja, ki ga je organizirala 
GZS. Srečali so se razstavljalci in inovatorji prijavljeni na letošnji razpis za podelitev nagrad za 
inovacije. 

 PANTHEON Farming se je predstavil na Dnevih košnje 2014, kjer je potekalo Srednjeevropsko 
prvenstvo z ročno koso v Selu (Krajinski park Goričko). 

 V Kristalni palači je Datalab ponovil predavanje na temo eRačun v praksi (organizator Tetrada). 

JUNIJ 2014 

 8. PANTHEON konferenca – 5. junija se je Datalabu v Hotelu Mons pridružilo preko 300 uporabnikov 
PANTHEON-a, ki so se udeležili številnih predavanj in delavnic, osrednji del dogodka pa je bil 
namenjen predstavitvi uvedbe eRačuna in predstavitvi modela e-poslovanja malega podjetja in 
računovodskega servisa. 

 Konferenca AgriFuture Days 2014 je potekala med 16. 5. in 18.5. 2014 v avstrijskem Beljaku - Villach, 
predstavil pa se je tudi Datalab s svojim produktom PANTHEON Farming. 

 Letos so potekali že 53. IALB dnevi. Glavna tema letošnjega kongresa je Vloga kmetijskega 
svetovanje v novi CAP reformi, prisoten pa bo tudi Datalab v sklopu delavnic na temo kmetijskega 
računovodstva. 

 18. in 19. junija je v Parizu potekala konferenca Smart AgriMatics 2014 na temo uporabe ICT in 
robotike v kmetijstvu in prehrambeni industriji v prihodnosti. V družbi strokovnjakov s področja 
podjetništva, vladnih organizacij, raziskovalnih inštitutov ter software in hardware podjetij se bo 
konference z Datalabove strani udeležil tudi dr. Rok Rupnik, produktni vodja za mobilne aplikacije. 

 18.junij dobi Datalab EuroCloud Award za najboljšo slovensko oblačno rešitev za gospodarstvo. 

 

  

https://usersite.datalab.eu/Novica/tabid/188/articleType/ArticleView/articleId/1906/language/sl-SI/Datalab-in-Ekonomsko-poslovna-fakulteta-v-Mariboru-poglabljata-dobro-sodelovanje.aspx
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9 OSTALA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S TEM POENOSTAVLJENIM 
PROSPEKTOM 

 

9.1 DRUGI PODATKI IN DOKUMENTACIJA, IZ KATERE IZHAJA, DA JE ZAHTEVEK ZA POTRDITEV 
POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA UTEMELJEN 

Emisijska vrednost Novoizdanih delnic družbe DATALAB Tehnologije d.d., ki bodo izdane na podlagi Sklepa 
upravnega odbora z dne 20. 6. 2014 in za katere se na podlagi tega poenostavljenega prospekta zahteva 
uvrstitev na borzni trg LJSE, je znašala 1.062.500,00 EUR. Znotraj zadnjih 12-ih mesecev do datuma tega 
poenostavljenega prospekta je bilo poleg Novoizdanih delnic izdano še skupno 132.989 delnic DATR za 
stvarne vložke v skupni emisijski vrednosti 320.025,22 EUR, in sicer na podlagi sklepa upravnega odbora o 
povečanju osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala z dne 19.5.2014 (več informacij o tem je v 
poglavju 7.1.5 poenostavljenega prospekta).  

S tem je izpolnjen pogoj iz 1. oz. 2. odstavka 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, da se za 
vrednostne papirje, ki so vključeni v ponudbo, pri kateri je skupna prodajna cena zanje v 12-mesečnem 
obdobju manjša od 5.000.000 EUR, izdajatelj lahko odloči, da v zvezi z uvrstitvijo teh vrednostnih papirjev v 
trgovanje na borznem trgu namesto prospekta, sestavljenega v skladu z oddelkom 2.3. Zakona o trgu 
finančnih instrumentov, sestavi poenostavljeni prospekt, ki vsebuje samo osnovne podatke o izdajatelju in 
delnicah. 

9.2 BANKE ALI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SODELUJEJO PRI UVRSTITVI NOVO IZDANIH 
DELNIC NA ORGANIZIRANI TRG 

Družbi ALTA Invest d.d. in ALTA Skupina d.d. izdajatelju nudita strokovno svetovanje in storitve v zvezi z 
uvrstitvijo Novoizdanih delnic družbe na organizirani trg LJSE. V zvezi s tem je ALTA izdajatelju svetovala 
glede strukture poenostavljenega prospekta, pri tem pa to svetovanje ni bilo zavezujoče in je izdajatelj sam 
po lastni prosti presoji določil končno vsebino in strukturo tega poenostavljenega prospekta, ob tem pa sta 
bila izdajatelj in ALTA sporazumna, da ALTA sicer odgovarja, da struktura poenostavljenega prospekta 
ustreza zahtevam ATVP in veljavne zakonodaje s tega področja - glede na javne podatke in posredovane 
podatke s strani izdajatelja -  medtem ko ALTA ne odgovarja za vsebino poenostavljenega prospekta in 
podatke v njem, kot tudi ne za morebitne izpustitve podatkov, niti za odločitev ATVP o zahtevi za potrditev 
poenostavljenega prospekta. 

 

 


