Poziv za prijavo interesa za pridobitev večinskega lastniškega deleža
in prevzem terjatev posojilodajalcev do družbe
Vipap Videm Krško d. d., Slovenija
Vipap Videm Krško d.d. (“Vipap” oz. “podjetje”) je priznan proizvajalec časopisnih, publikacijskih in ovojnih
papirjev na osnovi recikliranih vlaknin. Njegova široka baza strank vključuje zlasti odjemalce iz Italije,

Madžarske, Avstrije in Nemčije ter iz jadranske regije, kjer ima Vipap vodilni tržni položaj. Močno integrirana
in prilagodljiva proizvodnja se izvaja na eni lokaciji v Sloveniji, kjer ima podjetje tri papirne stroje z letnimi

zmogljivostmi od 65 do 71 tisoč ton različnih papirjev, ki imajo certifikata FSC in Ecolabel. V letu 2017 Vipap
napoveduje prodajo v višini ca. 90 mio EUR, pri čemer večino prihodkov predstavlja prodaja časopisnega
papirja. Kot edini delujoči proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi z zvesto bazo strank predstavlja
Vipap privlačno naložbeno priložnost za pridobitev dobro lociranega proizvajalca časopisnih in

publikacijskih papirjev. Poleg tega so na lokaciji podjetja na voljo neizkoriščene površine, ki omogočajo
širitev proizvodnih zmogljivosti v papirni ali ustrezni dopolnilni dejavnosti.

Lastnik podjetja, češko Ministrstvo za finance (96,5%), ter posojilodajalci, in sicer dve slovenski banki (Nova
KBM d.d. in NLB d.d.), slovenska podružnica družbe HETA Asset Resolution AG (TCK d.o.o.) in dve češki
podjetji (Prisko a. s. in IMOB a. s.), v nadaljevanju »prodajalci«, ki so pred kratkim s podjetjem sklenili

dogovor o skupni prodaji in prestrukturiranju (dolgov), razmišljajo o skupni prodaji večinskega lastniškega
deleža (96,5%) in posojil, danih podjetju.

Za izključnega finančnega svetovalca prodajalcem je bila imenovana družba EY. Za vse dodatne informacije
v zvezi z omenjenim poslom se obrnite na kontaktni osebi: Tilen Vahčič, Ernst & Young Svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: +386 1 583 1700, elektronski naslov:

Tilen.Vahcic@si.ey.com, ali Nada Simoneti, Ernst & Young Svetovanje d. o.o., Dunajska cesta 111, 1000

Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: +386 1 583 1700, elektronski naslov: Nada.Simoneti@si.ey.com.
Vsa poizvedovanja v zvezi z morebitnim prevzemom podjetja morajo biti naslovljena izključno in

neposredno na zgoraj navedena zaposlenca družbe EY. Potencialni vlagatelj ali njegovi svetovalci v

nobenem primeru ne smejo kontaktirati nobenega delničarja, posojilodajalca, zaposlenca, člana vodstva,
stranko ali kateregakoli drugega deležnika podjetja; prav tako ne smejo tretjim osebam posredovati

nobenih informacij o tem predlaganem poslu, razen če to izrecno dovoljuje s strani potencialnega vlagatelja
podpisani sporazum o zaupnosti podatkov.

