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Dolžnik:
ZVON ENA HOLDING d.d. – v stečaju
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2000 MARIBOR

Ljubljana, 09.11.2012

______________________________________________________________________________

PREDLOŽITEV KONČNEGA SEZNAMA PREIZKUŠENIH TERJATEV
(70. člen ZFPPIPP)

Kot upraviteljica stečajnega dolžnika vlagam končni seznam preizkušenih terjatev.

S spoštovanjem,
Upraviteljica
Odvetnica Mojca Breznik

Priloga:
končni seznam preizkušenih terjatev

1

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

1

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

ZVON DVA HOLDING, d.d.- v stečaju
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, MŠ: 1317121
Navadna nezavarovana terjatev upnika (točka I.) v znesku 381.855,35 EUR je bila v celoti umaknjena s strani upnika z vlogo z dne 19.9.2012.
4.172.926,06
713.817,12
4.886.743,18
II.1. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.1. ločitveno pravico na poslovnih deležih:

Od tega
prednostne
terjatve

0,00

Izjava upravitelja
Priznane

4.886.743,18

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.1. V CELOTI PRIZNA.
II.2. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

19.561.286,12

3.803.252,22

23.364.538,34

0,00

23.364.538,34

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.2. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.2. V CELOTI PRIZNA.
II.3. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

16.362.429,51

2.798.943,18

19.161.372,69

0,00

19.161.372,69

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.3. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.3. V CELOTI PRIZNA.
II.4. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

17.500.000,00

3.305.303,79

20.805.303,79

0,00

20.805.303,79

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.4. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.4. V CELOTI PRIZNA.

II.5. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

17.544.480,00

3.053.944,77

20.598.424,77

0,00

20.598.424,77

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.5. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.5. V CELOTI PRIZNA.
II.6. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

8.884.200,00

1.628.861,81

10.513.061,81

0,00

10.513.061,81

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.6. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.6. V CELOTI PRIZNA.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

Terjatev v znesku 11.815.635,44 eur priznana.
Od tega 552.724,80 EUR in ločitvena pravica
priznani pod razveznim pogojem, ki se uresniči
s pobotom medsebojnih terjatev upnika in
dolžnika do izdelave načrta končne razdelitve.
Terjatve dolžnika so bile prijavljene v stečajni
postopek upnika. Istočasno je bila dana tudi
izjava o pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
II.7. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.000.000,00

513.177,44

3.513.177,44

0,00

3.513.177,44

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.7. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.7. V CELOTI PRIZNA.

13.000.000,00
II.8. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.8. ločitveno pravico na poslovnih deležih:

2.360.088,06

15.360.088,06

0,00

15.360.088,06

0,00

- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.8. V CELOTI PRIZNA.
II.9. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

10.000.000,00

1.815.635,44

11.815.635,44

0,00

11.815.635,44

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.9. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.9. PRIZNA (OD TEGA ZA TERAJTEV V ZNESKU 552.724,80 EUR POD RAZVEZNIM POGOJEM). GLEJ OBRAZLOŽITEV.
II.10. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

31.450.000,00

6.157.887,14

37.607.887,14

0,00

37.607.887,14

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.10. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.10. V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

II.11. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

8.263.879,63

1.609.231,61

9.873.111,24

0,00

9.873.111,24

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II.11. ločitveno pravico na poslovnih deležih:
- št. 157269, ki v nominalnem znesku znaša 1.910.688,70 EUR, kar predstavlja 6,76% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 157270, ki v nominalnem znesku znaša 1.582.819,04 EUR, kar predstavlja 5,60% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 160728, ki v nominalnem znesku znaša 2.210.293,73 EUR, kar predstavlja 7,82% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 165822, ki v nominalnem znesku znaša 4.556.257,66 EUR, kar predstavlja 16,12% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- št. 171173, ki v nominalnem znesku znaša 8.312.626,43 EUR, kar predstavlja 29,41% od poslovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II.11. V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

III.1. Terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

48.445,28

0,00

48.445,28

0,00

48.445,28

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko III.1 pogojno ločitveno pravico na:
- 2.410 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d
- 2.551 delnic KRKG izdajatelja Krka d.d.
- 3.695 delnic CICG, izdajatelja Cinkarna Celje d.d.
- 9.226 delnic ETOG, izdajatelja Etol d.d.
- 263.213 delnic ZV2R, izdajatelja Zvon dva holding d.d.
- 18.098 enot posebnega vzajemnega sklada Globalni
- 40.725 delnic ELOG, izdajatelja Elektro Ljubljana d.d.
- 13.510 delnic EMAG, izdajatelja Elektro Maribor d.d.
- 85.000 delnic HBPN, izdajatelja Hoteli Bernardin d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO III.1. V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
III.2. Terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

1.188.058,35

0,00

1.188.058,35

0,00

1.188.058,35

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko III.2 pogojno ločitveno pravico na:
- 34.031 delnic IALG, izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d.
- 115.122 delnic HBPN, izdajatelja Hoteli Bernardin d.d.
- 44.700 delnic GSBG, izdajatelja Mladinska Tovarna olja Gea d.d.
- 100% poslovni delež v družbi Akord d.o.o., Hrvaška

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO III.2. V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

III.3. Terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

486.702,56

0,00

486.702,56

0,00

486.702,56

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko III.3 pogojno ločitveno pravico na:

- 5.480 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO III.3. V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.1. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

3.239.587,20

0,00

3.239.587,20

0,00

3.239.587,20

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.1 pogojno ločitveno pravico na
- 2.410 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d
- 2.551 delnic KRKG izdajatelja Krka d.d.
- 3.695 delnic CICG, izdajatelja Cinkarna Celje d.d.

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

- 9.226 delnic ETOG, izdajatelja Etol d.d.
- 263.213 delnic ZV2R, izdajatelja Zvon dva holding d.d.
- 18.098 enot posebnega vzajemnega sklada Globalni
- 40.725 delnic ELOG, izdajatelja Elektro Ljubljana d.d.
- 13.510 delnic EMAG, izdajatelja Elektro Maribor d.d.
- 85.000 delnic HBPN, izdajatelja Hoteli Bernardin d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.1 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.2. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

1.251.877,82

0,00

1.251.877,82

0,00

1.251.877,82

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.2 pogojno ločitveno pravico na:
- 2.178 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d.
- 2.122 delnic CROS-P-A, izdajatelja Croatia osiguranje d.d., Zagreb

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.2V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.3. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

17.496.613,67

0,00

17.496.613,67

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.3 pogojno ločitveno pravico na
- 24.541 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.3 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

0,00

17.496.613,67

0,00

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
IV.4. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

9.189.819,12

0,00

9.189.819,12

0,00

9.189.819,12

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.4 pogojno ločitveno pravico na
- 34.031 delnicah IALG, izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d.
- 115.122 delnicah HBPN, izdajatelja Hoteli Bernardin d.d.
- 44.700 delnicah GSBG, izdajatelja Mladinska Tovarna olja Gea d.d.
- 100% poslovnem deležu v družbi Akord d.o.o., Hrvaška

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.4 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.5. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

1.741.657,33

0,00

1.741.657,33

0,00

1.741.657,33

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.5 pogojno ločitveno pravico na
- 17.100 delnicah ZCDG, izdajatelja Zavod za varstvo pri delu d.d.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 151365, ki v nominalnem znesku znaša 110.232,04 EUR, kar predstavlja 0,39% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 157271, ki v nominalnem znesku znaša 76.314,49 EUR, kar predstavlja 0,27% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 155213, ki v nominalnem znesku znaša 508.763,26 EUR, kar predstavlja 1,80% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.5 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.6. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

6.880.959,45

0,00

6.880.959,45

0,00

6.880.959,45

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.6 pogojno ločitveno pravico na
- 127.050 delnicah TOBR, izdajatelja Terme Olimia Bazeni d.d.
- 7.705 delnicah ZVDG, izdajatelja Zavod za varstvo pri delu d.d.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 151365, ki v nominalnem znesku znaša 110.232,04 EUR, kar predstavlja 0,39% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 157271, ki v nominalnem znesku znaša 76.314,49 EUR, kar predstavlja 0,27% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., št. 155213, ki v nominalnem znesku znaša 508.763,26 EUR, kar predstavlja 1,80% od osnovnega kapitala družbe T-2 d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.6 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.7. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV. 7 pogojno ločitveno pravico na
-174.331 delnicah ABKN, izdajatelja Abanka Vipa d.d.
- 3.411 delnicah HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d.
- 28.081 delnicah BEMG, izdajatelja Beti Holding d.d.
- 184.556 delnicah EFNFRK1, izdajatelja Investicijski fond Eurofond- 1 d.d., Tuzla

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.7 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

0,00

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

Terjatev in ločitvena pravica sta priznani pod
razveznim pogojem, ki se uresniči s pobotom
medsebojnih terjatev upnika in dolžnika do
izdelave načrta končne razdelitve. Terjatve
dolžnika so bile prijavljene v stečajni postopek
upnika. Istočasno je bila dana tudi izjava o
pobotu v višini 119.912.215,45 EUR.

-

-

-

-

-

-

-

-

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
IV.8. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

5.128.777,78

0,00

5.128.777,78

0,00

5.128.777,78

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.8 pogojno ločitveno pravico na
- 125.168 delnicah TKKG, izdajatelja TKK Srpenica d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.8 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

IV.9. Pogojna terjatev zavarovana s pogojno ločitveno pravico

3.285.138,36

0,00

3.285.138,36

0,00

3.285.138,36

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV.9 pogojno ločitveno pravico na

- 5.480 delnic HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV.9 V CELOTI PRIZNA POD RAZVEZNIM POGOJEM. GLEJ OBRAZLOŽITEV DESNO.

V.1. Pogojna terjatev

V.2. Pogojna terjatev

2

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

5.559.000,00

0,00

5.559.000,00

0,00

5.559.000,00

0,00

5.000.000,00

937.289,15

5.937.289,15

0,00

5.937.289,15

0,00

NLB d.d.
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, MŠ: 5860571
I. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko I. ločitveno pravico na:
-36.244 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG in 19.561 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 10784 za 4.732 delnic, pod šifro 12954 za 5.200 delnic, pod
šifro 13117 za 5.562 delnic, pod šifro zastave 18160 za 1.935 in 5.480 delnic, pod šifro 8955 za 662 delnic, pod šifro zastave 13328 za 2.920 delnic, pod šifro zastave 16534 za 2.351 delnic, pod šifro zastave 17730 za 7.402 delnic, pod šifro
40975 za 10.000 delnic, pod šifro zastave 41341 za 3.471 delnic, pod šifro zastave 41342 za 5.057 delnic in pod šifro zastave 41343 za 1.033 delnic
- 80.351 delnic izdajatelja Cinkarna Celje d.d., Celje z oznako CICG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14495 za 38.982 delnic, pod šifro zastave 17718 za 7.493 delnic, pod šifro zastave 15372 za 11.589 delnic, pod
šifro zastave 17548 za 3.125 delnic, pod šifro zastave 17724 za 10.638 delnic, pod šifro zastave 17730 za 3.882 delnic, pod šifro zastave 18161 za 4.642 delnic
- 24.825 delnic izdajatelja Terme Dobrna d.d., Dobrna z oznako ZDDG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 15547 za 24.825 delnic
- 63.506 delnic izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Novi Gorici z oznako IALG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 34023 za 3.928 in 59.578 delnic
- 838.943 delnic izdajatelja Zvon Dva holding d.d. Maribor z oznako ZV2R, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 37028 za 838.943 delnic
- 1.088.417 delnic izdajatelja Hoteli Bernardin d.d. Portorož z oznako HBPN, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14822 za 1.088.417 delnic
- 65.295 delnic izdajatelja RRC računalniške storitve d.d., Ljubljana z oznako RRCG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 16125 za 13.059 in 52.236 delnic
- 68.570 delnic izdajatelja ZVD zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana z oznako ZVDG, zastava vpisana v centralni register pod šifro zastave 16126 za 68.570 delnic
- 23.500 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana z oznako v KDD PETG in je bila zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 38093 za 23.500 delnic.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO I. V CELOTI PRIZNA.
II. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

44.773.268,14

8.162.367,26

52.935.635,40

0,00

52.935.635,40

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II. ločitveno pravico na:
- 36.244 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG in 19.561 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 10784 za 4.732 delnic, pod šifro 12954 za 5.200 delnic, pod
šifro 13117 za 5.562 delnic, pod šifro zastave 18160 za 1.935 in 5.480 delnic, pod šifro 8955 za 662 delnic, pod šifro zastave 13328 za 2.920 delnic, pod šifro zastave 16534 za 2.351 delnic, pod šifro zastave 17730 za 7.402 delnic, pod šifro
40975 za 10.000 delnic, pod šifro zastave 41341 za 3.471 delnic, pod šifro zastave 41342 za 5.057 delnic in pod šifro zastave 41343 za 1.033 delnic
- 80.351 delnic izdajatelja Cinkarna Celje d.d., Celje z oznako CICG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14495 za 38.982 delnic, pod šifro zastave 17718 za 7.493 delnic, pod šifro zastave 15372 za 11.589 delnic, pod
- 24.825 delnic izdajatelja Terme Dobrna d.d., Dobrna z oznako ZDDG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 15547 za 24.825 delnic
- 63.506 delnic izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Novi Gorici z oznako IALG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 34023 za 3.928 in 59.578 delnic
- 838.943 delnic izdajatelja Zvon Dva holding d.d. Maribor z oznako ZV2R, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 37028 za 838.943 delnic
- 1.088.417 delnic izdajatelja Hoteli Bernardin d.d. Portorož z oznako HBPN, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14822 za 1.088.417 delnic
- 65.295 delnic izdajatelja RRC računalniške storitve d.d., Ljubljana z oznako RRCG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 16125 za 13.059 in 52.236 delnic
- 68.570 delnic izdajatelja ZVD zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana z oznako ZVDG, zastava vpisana v centralni register pod šifro zastave 16126 za 68.570 delnic
- 23.500 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana z oznako v KDD PETG in je bila zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 38093 za 23.500 delnic.

* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II. V CELOTI PRIZNA.

III. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko III. ločitveno pravico na:

33.000.000,00

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

6.099.446,53

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

39.099.446,53

0,00

Izjava upravitelja
Priznane

39.099.446,53

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

- 36.244 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG in 19.561 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 10784 za 4.732 delnic, pod šifro 12954 za 5.200 delnic, pod
šifro 13117 za 5.562 delnic, pod šifro zastave 18160 za 1.935 in 5.480 delnic, pod šifro 8955 za 662 delnic, pod šifro zastave 13328 za 2.920 delnic, pod šifro zastave 16534 za 2.351 delnic, pod šifro zastave 17730 za 7.402 delnic, pod šifro
40975 za 10.000 delnic, pod šifro zastave 41341 za 3.471 delnic, pod šifro zastave 41342 za 5.057 delnic in pod šifro zastave 41343 za 1.033 delnic
- 80.351 delnic izdajatelja Cinkarna Celje d.d., Celje z oznako CICG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14495 za 38.982 delnic, pod šifro zastave 17718 za 7.493 delnic, pod šifro zastave 15372 za 11.589 delnic, pod
šifro zastave 17548 za 3.125 delnic, pod šifro zastave 17724 za 10.638 delnic, pod šifro zastave 17730 za 3882 delnic, pod šifro zastave 18161 za 4.642 delnic
- 24.825 delnic izdajatelja Terme Dobrna d.d., Dobrna z oznako ZDDG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 15547 za 24.825 delnic
- 63.506 delnic izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Novi Gorici z oznako IALG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 34023 za 3.928 in 59.578 delnic
- 838.943 delnic izdajatelja Zvon Dva holding d.d. Maribor z oznako ZV2R, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 37028 za 838.943 delnic
- 1.088.417 delnic izdajatelja Hoteli Bernardin d.d. Portorož z oznako HBPN, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14822 za 1.088.417 delnic
- 65.295 delnic izdajatelja RRC računalniške storitve d.d., Ljubljana z oznako RRCG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 16125 za 13.059 in 52.236 delnic
- 68.570 delnic izdajatelja ZVD zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana z oznako ZVDG, zastava vpisana v centralni register pod šifro zastave 16126 za 68.570 delnic
- 23.500 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana z oznako v KDD PETG in je bila zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 38093 za 23.500 delnic.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO III. V CELOTI PRIZNA.

IV. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV. ločitveno pravico na:

4.789.308,30

863.391,59

5.652.699,89

0,00

5.652.699,89

0,00

- 36.244 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG in 19.561 delnic izdajatelja Helios d.d., Domžale z oznako HDOG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 10784 za 4.732 delnic, pod šifro 12954 za 5.200 delnic, pod
šifro 13117 za 5.562 delnic, pod šifro zastave 18160 za 1.935 in 5.480 delnic, pod šifro 8955 za 662 delnic, pod šifro zastave 13328 za 2.920 delnic, pod šifro zastave 16534 za 2.351 delnic, pod šifro zastave 17730 za 7.402 delnic, pod šifro
40975 za 10.000 delnic, pod šifro zastave 41341 za 3.471 delnic, pod šifro zastave 41342 za 5.057 delnic in pod šifro zastave 41343 za 1.033 delnic
- 80.351 delnic izdajatelja Cinkarna Celje d.d., Celje z oznako CICG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14495 za 38.982 delnic, pod šifro zastave 17718 za 7.493 delnic, pod šifro zastave 15372 za 11.589 delnic, pod
šifro zastave 17548 za 3.125 delnic, pod šifro zastave 17724 za 10.638 delnic, pod šifro zastave 17730 za 3882 delnic, pod šifro zastave 18161 za 4.642 delnic
- 24.825 delnic izdajatelja Terme Dobrna d.d., Dobrna z oznako ZDDG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 15547 za 24.825 delnic
- 63.506 delnic izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Novi Gorici z oznako IALG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 34023 za 3.928 in 59.578 delnic
- 838.943 delnic izdajatelja Zvon Dva holding d.d. Maribor z oznako ZV2R, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 37028 za 838.943 delnic
- 1.088.417 delnic izdajatelja Hoteli Bernardin d.d. Portorož z oznako HBPN, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 14822 za 1.088.417 delnic
- 65.295 delnic izdajatelja RRC računalniške storitve d.d., Ljubljana z oznako RRCG, zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro zastave 16125 za 13.059 in 52.236 delnic
- 68.570 delnic izdajatelja ZVD zavod za varstvo pri delu d.d. Ljubljana z oznako ZVDG, zastava vpisana v centralni register pod šifro zastave 16126 za 68.570 delnic
- 23.500 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana z oznako v KDD PETG in je bila zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 38093 za 23.500 delnic.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV. V CELOTI PRIZNA.

V. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko V. ločitveno pravico na:

1.251.877,82

238.315,91

1.490.193,73

0,00

1.490.193,73

0,00

- 2.178 delnic izdajatelja Helios d.d. Domžale z oznako v KDD HDOG in je bila zastava vrednostnih papirjev vpisana v centralni register KDD d.d., Ljubljana pod šifro zastave 8219 za 1218 delnic, pod šifro zastave 16513 za 648 delnic in pod
šifro zastave 8955 za 312 delnic
- 2.122 delnic družbe Croatia osiguranje d.d., Zagreb z oznako CROS-P-A, podštevilka zastave 58999

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO V. V CELOTI PRIZNA.

VI. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko VI. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:

1.251.877,82

238.315,91

1.490.193,73

0,00

1.490.193,73

0,00

- 2.178 delnic izdajatelja Helios d.d. Domžale z oznako v KDD HDOG in je bila zastava vrednostnih papirjev vpisana v centralni register KDD d.d., Ljubljana pod šifro zastave 8219 za 1218 delnic, pod šifro zastave 16513 za 648 delnic in pod
šifro zastave 8955 za 312 delnic
- 2.122 delnic družbe Croatia osiguranje d.d., Zagreb z oznako CROS-P-A, podštevilka zastave 58999

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VI. V CELOTI PRIZNA.

VII. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

17.544.480,00

3.086.213,09

20.630.693,09

Upnik prijavlja za terjatev pod točko VII. ločitveno pravico na:
- 12.500 delnicah izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana z oznako v KDD PETG, zastava je bila vpisana v centralni register KDD pod šifro 38091 za 12.500 delnic PETG

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VII. V CELOTI PRIZNA.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani

VIII. Terjatev iz naslova zastave

15.997.625,00

2.827.457,12

18.825.082,12

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko VIII. ločitveno pravico na:
- 12.299 delnic podjetja Helios d.d., Domžale z oznako v KDD HDOG - zastava je bila vpisana pod šifro 23832 za 2.629 delnic in pod šifro 23876 za 9.670 delnic
- 10.010 delnic Cinkarna Celje d.d., Celje z oznako v KDD CICG - zastava je bila vpisana v centralni register KDD pod šifro 23865 za 10.010 delnic

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VIII. V CELOTI PRIZNA.

IX. Terjatev iz naslova zastave

10.000.000,00

1.787.558,72

11.787.558,72

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IX. ločitveno pravico na:
- 12.500 delnic izdajatelja Petrol d.d. Ljubljana z oznako v KDD PETG in je bila zastava vpisanav centralni register KDD pod šifro 38091 za 12.500 delnic
- 9.980 delnic izdajatelja Sava d.d. Kranj z oznako v KDD SAVA in je bila zastava vpisana v centralni register KDD pod šifro 32128 za 9.980 delnic
- 42.219 delnic izdajatelja Beti Holding d.d. Metlika z oznako v KDD BEMG in je bila zastavna pravica vpisana v centralni register KDD pod šifro 32128 za 42.219 delnic
- 123.689 delnic izdajatelja terme Dobrna d.d. z oznako v KDD ZDDG in je bila zastavna pravica vpisana v centralni register KDD pod šifro 32128 za 123.689 delnic

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IX. V CELOTI PRIZNA.

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.
Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

X. Navadna terjatev

1.126.689,56

202.238,25

1.328.927,81

0,00

1.328.927,81

0,00

-

-

-

XI. Navadna terjatev

7.000.000,00

1.166.749,92

8.166.749,92

0,00

8.166.749,92

0,00

-

-

-

XII. Navadna terjatev

1.500.000,00

259.654,35

1.759.654,35

0,00

1.759.654,35

0,00

-

-

-

XIII. Navadna terjatev

1.407.522,19

0,00

1.407.522,19

0,00

1.407.522,19

0,00

-

-

-

XIII. Pogojna terjatev*

10.196.565,68

0,00

10.196.565,68

0,00

10.196.565,68

0,00

-

-

-

*Upnik prijavlja pogojno terjatev iz naslova odškodnine za povrnitev škode, nastale upniku zaradi razveze pogodbe o ustanovitvi prodajne opcije št. GB P 03/08 zaradi uresničitve odstopne pravice v skupni maksimalni višini 10.196.565,68 EUR (v višini, ki bo ustrezala razliki med zneskom dogovorjene kupnine 10.196.565,68 EUR in dejanskim zneskom kupnine, ki ga bo
upnik prejel ob prodaji za 196.180 delnic z oznako IALG izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d., če bo ta cena nižja) z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki na terjatev tečejo od dneva prodaje 196.180 delnic z oznako IALG izdajatelja Iskra Avtoelektrika d.d. do plačila in sicer pod pogojem, da bo upnik navedene delnice prodal pod ceno 10.196.565,68 EUR.
XIV. Navadna terjatev

51.529.375,00

0,00

51.529.375,00

0,00

51.529.375,00

0,00

-

-

-

XIV. Pogojna terjatev*

38.244.677,95

0,00

38.244.677,95

0,00

38.244.677,95

0,00

-

-

-

*Upnik prijavlja pogojno terjatev v znesku 38.244.677,95, ki predstavlja razliko med zneskom, ki ga dolžnik že dolguje upniku kot porok in plačnik in 66% polne višine kredita št. 3067/6607109-2007/GR (udeležba upnika NLB d.d. v kreditu),
povečano za pripadajoče obresti in druge stranske obveznosti (kot jih določa kreditna pogodba št. 3067/6607109-2007/GR), pri čemer bo dodatna obveznost dolžnika nastala, če in ko bodo izpolnjeni pogoji iz II. člena pogodbe o prispevkih
družbenikov (torej, če bo glede finančne kazalce družbe T-2 d.o.o. dolžnik moral zagotoviti dodatna sredstva za dokapitalizacijo družbe T-2 ali podrejeni kredit družbi T-2, oziroma se bo dolžnik zaradi neizpolnitve te obveznosti spremenil v
poroka in plačnika za obveznosti po kreditni pogodbi št. 3067/6607109-2007/GR, ki bodo presegale znesek 77.301.793,00 EUR, za katerega se je dolžnik že spremenil v poroka in plačnika po kreditni pogodbi do vseh kreditodajalcev) in ko
bodo obveznosti osnovnega dolžnika družbe T-2, za katerega bo dolžnik Zvon Ena Holding, finančna družba d.d. jamčil kot porok in plačnik, zapadle v plačilo.
XV. Navadna terjatev
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165,69

15,04

180,73

0,00

180,73

0,00

-

-

-

ABANKA VIPA d.d.
Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, MŠ: 5026024
159,42

0,00

159,42

0,00

159,42

0,00

-

-

-

4.119,92

0,00

4.119,92

0,00

4.119,92

0,00

-

-

-

III. Navadna terjatev

7.682.668,05

381.170,03

8.063.838,08

0,00

8.063.838,08

0,00

-

-

-

IV. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.151.890,00

491.797,36

3.643.687,36

0,00

3.643.687,36

0,00
-

-

-

-

-

-

I. Navadna terjatev
II. Navadna terjatev

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV. ločitveno pravico na:
- 24.541 delnic HDOG izdajatelja Helios d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV. V CELOTI PRIZNA.
V. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

17.517.459,93

2.768.221,99

20.285.681,92

0,00

20.285.681,92

0,00

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
Upnik prijavlja za terjatev pod točko V. ločitveno pravico na:
- 24.541 delnic HDOG izdajatelja Helios d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO V. V CELOTI
VI. Navadna terjatev

2.002.400,00

309.010,72

2.311.410,72

0,00

2.311.410,72

0,00

-

-

-

0,00

31.777,78

31.777,78

0,00

31.777,78

0,00

-

-

-

7.007.700,00

1.033.923,03

8.041.623,03

0,00

8.041.623,03

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. Navadna terjatev
VIII. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev pod točko VIII. ločitveno pravico na:
- 77.121 delnic TKKG izdajatelja Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VIII. V CELOTI PRIZNA.
IX. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

0,00

221.459,33

221.459,33

0,00

221.459,33

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko IX. ločitveno pravico z zastavno pravico in zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve ustanovljene na podlagi notarskega zapisa SV 16/2010 z dne 6.1.2010 na 100% poslovnem deležu v družbi Krekova
družba d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IX. V CELOTI PRIZNA.

2.001.200,00

276.934,45

2.278.134,45

0,00

2.278.134,45

0,00

10.006.000,00

1.370.742,31

11.376.742,31

0,00

11.376.742,31

0,00

X. Navadna terjatev
XI. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

Upnik prijavlja za terjatev pod točko XI. ločitveno pravico z zastavno pravico in zaznambo neposredne izvršljivosti terjatve, ustanovljene na podlagi notarskega zapisa SV 706/2010 z dne 20.7.2010 in notarskega zapisa SV 1458/2010 z dne
30.10.2010 na 100% poslovnem deležu v družbi Krekova družba d.o.o., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XI. V CELOTI PRIZNA.
XII. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

2,00

3.190,89

3.192,89

0,00

3.192,89

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko XII. ločitveno pravico z zastavno pravico na terjatvi iz naslova dividend delnic ABKN, izdajatelja Abanka Vipa d.d., v skupni višini 562.818,06 EUR na podlagi Pogodbe o zastavi terjatev z dne 6.7.2010.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XII. V CELOTI PRIZNA.
XIII. Navadna terjatev

9.920.000,00

565.419,34

10.485.419,34

0,00

XIV. Terjatev iz naslova zastave

1.001.000,00

159.127,68

1.160.127,68

0,00

10.485.419,34

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko XIV. ločitveno pravico na:
- 57.283 delnic KVLG izdajatelja Kovinoplastika Lož d.d.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XIV. V CELOTI PRIZNA.

XV. Terjatev iz naslova zastave

9.000.900,00

1.476.387,35

10.477.287,35

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko XV. ločitveno pravico na:
- 48.047 delnic TKKG izdajatelja Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d.

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XV. V CELOTI PRIZNA.
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HYPO BANK d.d
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ: 1319175
1. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

9.124.031,85

1.234.892,58

10.358.924,43

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 1. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 115.122 delnicah z oznako HBPN izdajatelja HOTELI BERNARDIN d.d., Portorož
- 34.031 delnicah z oznako IALG izdajatelja ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Šempeter pri Gorici
- 44.700 delnicah z oznako GSBG izdajatelja TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica
2. 100 % poslovnem deležu dolžnika v družbi AKORD d.o.o., Poljička 39, 21000 Split, katerega lastnik je dolžnik in sicer v nominalnem znesku 102.252,00 EUR

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 1. V CELOTI PRIZNA.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

0,00

10.358.924,43

0,00

-

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
2. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

8.901.109,33

1.273.283,99

10.174.393,32

0,00

10.174.393,32

0,00

-

-

-

0,00

13.466.073,49

0,00

-

-

-

-

-

-

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 2. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 115.122 delnicah z oznako HBPN izdajatelja HOTELI BERNARDIN d.d., Portorož
- 34.031 delnicah z oznako IALG izdajatelja ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d., Šempeter pri Gorici
- 44.700 delnicah z oznako GSBG izdajatelja TOVARNA OLJA GEA d.d., Slovenska Bistrica
2. 100 % poslovnem deležu dolžnika v družbi AKORD d.o.o., Poljička 39, 21000 Split, katerega lastnik je dolžnik in sicer v nominalnem znesku 102.252,00 EUR

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 2. V CELOTI PRIZNA.

3. Pogojna terjatev*

12.000.000,00

1.466.073,49

13.466.073,49

*Pogojna terjatev iz naslova pogodbe o prispevkih družbenikov (torej, če bo glede na finančne kazalce družbe T-2 d.o.o. dolžnik moral zagotoviti dodatna sredstva za dokapitalizacijo družbe ali podrejeni kredit družbi, oziroma se bo dolžnik zaradi neizpolnitve te obveznosti spremenil v poroka in
plačnika za obveznosti posindicirani Kreditni pogodbi, ki bodo presegale znesek 77.301.793 EUR, za katerega se je dolžnik že spremenil v poroka in plačnika po sindicirani kreditni pogodbi) in ko bodo obveznossti osnovnega dolžnika družbe T-2 d.o.o., za katerega bo dolžnik jamčil kot porok in
plačnik, zapadle v plačilo.
6

HELIOS Domžale, d.d
Količevo 2, 1230 Domžale, MŠ: 5043158

PRIJAVA UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 99.

GORENJSKA BANKA d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, MŠ: 5103061
1.1. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

14.000.000,00

1.965.965,76

15.965.965,76

0,00

15.965.965,76

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 1.1. ločitveno pravico na podlagi Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev št. 99-025-475 z dne 11.12.2008 na vrednostnih papirjih:
- 3.411 delnicah z oznako HDOG izdajatelja Helios d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 25.11.2008 pod št. 35106
- 174.331 delnicah z oznako ABKN izdajatelja Abanka Vipa d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 10.6.2009 pod št. 38094
- 28.081 delnicah z oznako BEMG izdajatelja Beti Holding d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 11.8.2009 pod št. 38744
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 1.1. ločitveno pravico na podlagi Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev št. 99-027-673 z dne 11.8.2009 na vrednostnih papirjih:
- 184.556 delnic z oznako EFNFRK1, izdajatelja Investicijski fond-1 d.d., ISIN št. BA 0021113647, razred: EA - redne delnice.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 1.1. V CELOTI PRIZNA.

8

1.2. Navadna terjatev

63,21

3,86

67,07

0,00

67,07

0,00

-

-

-

1.3. Navadna terjatev

10.000.000,00

1.220.290,20

11.220.290,20

0,00

11.220.290,20

0,00

-

-

-

1.4. Navadna terjatev

2.000.000,00

8.522,22

2.008.522,22

0,00

2.008.522,22

0,00

-

-

-

1.5. Navadna terjatev

3.710.723,93

0,00

3.710.723,93

0,00

3.710.723,93

0,00

-

-

-

1.6.B. Navadna terjatev

2.127.679,49

0,00

2.127.679,49

0,00

2.127.679,49

0,00

-

-

-

1.6.C. Navadna terjatev

46.847.349,77

1.842.290,05

48.689.639,82

0,00

48.689.639,82

0,00

-

-

-

2.3. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.003.000,00

416.348,80

3.419.348,80

0,00

3.419.348,80

0,00

-

-

-

2.3. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

1.001.000,00

139.721,82

1.140.721,82

0,00

1.140.721,82

0,00

-

-

-

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 2.3. ločitveno pravico na podlagi Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev št. 99-026-383 z dne 20.11.2008 in dodatka št. 1 z dne 20.11.2009 na vrednostnih papirjih:
- 10.079 delnicah z oznako CICG izdajatelja Cinkarna Celje d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 21.1.2008 pod št. 35051
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 2.3. ločitveno pravico na podlagi Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev št. 99-026-816 z dne 24.2.2009 ter dodatka št. 1 z dne 20.11.2009 in št. 2 z dne 18.2.2010 na vrednostnih papirjih:
- 1.360 delnicah z oznako ETOG izdajatelja Etol, d.d. Celje (Etol d.d.), zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 25.2.2009 pod št. 36711 in dne 25.2.2009 pod št. 36712
- 2.000 delnicah z oznako SBKR izdajatelja Steklarna Rogaška d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 1.3.2010 pod št. 41118
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 2.3. ločitveno pravico na podlagi Pogodbe o zastavi vrednostnih papirjev št. 99-027-379 z dne 5.6.2009 ter dodatka št. 1 z dne 20.11.2009 na vrednostnih papirjih:
- 174.331 delnicah z oznako ABKN izdajatelja Abanka Vipa d.d., zastavna pravica je bila vpisana v KDD dne 10.6.2009 pod št. 38095

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 2.3. V CELOTI PRIZNA.
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10
11
13
14
15

CBH d.o.o.
Vrunčeva ulica 1, 3000 Celje, MŠ: 5771455
KDD d.d.
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, MŠ: 5893194
PETROL d.d.
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, MŠ: 5025796
KPMG d.o.o.
Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, MŠ: 5670926
MK Trgovina d.o.o.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, MŠ: 5171555
Volksbank d.d.

13.407.654,17

1.359.291,74

14.766.945,91

0,00

14.766.945,91

0,00

-

-

-

TERJATEV UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠT. 69
545,11

0,00

545,11

0,00

545,11

0,00

-

-

-

16.000,00

777,21

16.777,21

0,00

16.777,21

0,00

-

-

-

1.069,41

89,11

1.158,52

0,00

1.158,52

0,00

-

-

-

PRIJAVA UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 86.

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.
15

Upnik in identifikacijski podatki

Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, MŠ: 5496527

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka
zaradi nasprotnih terjatev, ki jih stečajni
dolžnik
izkazuje
do
upnika
glede
na
računovodsko dokumentacijo dolžnika.

UPRAVITELJ

UPNIK

PRIJAVA UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 86.

FINETOL d.d.
Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, MŠ: 2258498
16

I. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.596.250,17

255.898,11

3.852.148,28

0,00

3.711.192,57

140.955,71

Upnik prijavlja za terjatev pod točko I. ločitveno pravico na 14,67 % poslovnem deležu družbe Fidina d.o.o.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO I. V CELOTI PRIZNANA.
5.546.626,73

428.052,78

5.974.679,51

0,00

5.974.679,51

0,00

-

Navadna terjatev

4.442.272,00

348.429,28

4.790.701,28

0,00

4.542.117,44

248.583,84

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka
zaradi napačno obračunanih zamudnih obresti.

UPRAVITELJ

UPNIK

Pogojna terjatev

10.259.378,72

0,00

10.259.378,72

0,00

0,00

10.259.378,72

Upraviteljica prijavljeno pogojno terjatev v
celoti prereka, ker v pogodbi o menjalni opciji
ali njenih aneksih nista navedena pogoja, pod
katerima upnik prijavlja pogojno terjatev.

UPRAVITELJ

UPNIK

169,16

5,92

175,08

0,00

175,08

0,00

-

-

-

Navadna terjatev

7.410,53

0,00

7.410,53

0,00

7.410,53

0,00

-

-

-

Pogojna terjatev*

338.044,80

0,00

338.044,80

0,00

338.044,80

0,00

-

-

-

II. Navadna terjatev
NFD HOLDING d.d.
Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, MŠ: 1294261

17

18

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana, MŠ: 5055580
KZ-FIN d.d. - v likvidaciji
Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana - Šentvid

19

*V primeru, da bo banka v skladu s predmetno Pogodbo o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev unovčila svoje predmetno zavarovanje na predmetnih vrednostnih papirjih, ki so v lasti upnika, bo ta pridobil regresno pravico do
dolžnika.
MATEJA VIDNAR, Turnerjeva ulica 87, 2313 Fram

20

- neizplačana odpravnina

23.211,01

0,00

23.211,01

23.211,01

23.211,01

0,00

-

-

-

- neizkoriščen letni dopust

1.970,17

0,00

1.970,17

1.970,17

1.970,17

0,00

-

-

-

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

-

-

-

56.469,91

0,00

56.469,91

0,00

56.469,91

0,00

-

-

-

38,85

0,00

38,85

0,00

38,85

0,00

-

-

-

320,48

0,00

320,48

0,00

320,48

0,00

-

-

-

639,75

0,00

639,75

0,00

639,75

0,00

-

-

-

350.000,00

28.129,77

378.129,77

0,00

378.129,77

0,00

-

-

-

256.926,41

Upraviteljica prijavljeno terjatev prereka v
celoti, saj ne obstaja pravni temelj za terjatev
upnika - odškodnino.

UPRAVITELJ

UPNIK

- regres
- odpravnina iz naslova individualne pogodbe o zaposlitvi
- potni stroški
21
22
23
24

25

ABECEDA Svetovanje d.o.o.
Stegne 21C, 1000 Ljubljana, MŠ: 2139103
LIPA ŽIDOV JOHANNES ŽELJKO S.P
Novo naselje 11, 2345 Bistrica ob Dravi, MŠ: 5347305
RADENSKA, d.d.
Boračeva 37, 9252 Radenci, MŠ: 5056152
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, MŠ: 5045410
TKK Srpenica d.d.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, MŠ: 5043123

TERJATEV UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠT. 107

256.926,41

0,00

256.926,41

0,00

0,00

TATJANA NOVINEC, Petrovičeva ulica 30, 2000 Maribor

- neizplačana odpravnina
26

27

28
29

26.742,39

0,00

26.742,39

26.742,39

26.742,39

0,00

-

-

-

- neizkoriščen letni dopust 2012

2.101,79

0,00

2.101,79

2.101,79

2.101,79

0,00

-

-

-

- neizkoriščen letni dopust 2011

1.868,26

0,00

1.868,26

0,00

1.868,26

0,00

-

-

-

- regres

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

-

-

-

- neizplačane sejnine nadzornega sveta

903,24

0,00

903,24

0,00

903,24

0,00

-

-

-

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

-

-

-

806,56

0,00

806,56

0,00

-

-

-

STEKLARNA ROGAŠKA d.d.
Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina, MŠ: 5045657
Pogojna terjatev
*Pogojna terjatev iz naslova zastave premoženja.
ELEKTRO MARIBOR d.d.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, MŠ: 5231698
KRŽIČ ANDREJ, Tavčarjeva 11, 3320 Velenje

- neplačane sejnine

PRIJAVA UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 82.

806,56

0,00

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

SIMON ZDOLŠEK, Ulica skladateljev Ipavcev 9a, 3230 Šentjur

- neizplačana odpravnina
30

23.034,83

0,00

23.034,83

23.034,83

23.034,83

0,00

-

-

-

- neizkoriščen letni dopust 2012

2.695,82

0,00

2.695,82

2.695,82

2.695,82

0,00

-

-

-

- neizkoriščen letni dopust 2011

2.310,70

0,00

2.310,70

0,00

2.310,70

0,00

-

-

-

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

-

-

-

66.174,86

0,00

66.174,86

0,00

66.174,86

0,00

-

-

-

28,90

0,00

28,90

0,00

28,90

0,00

-

-

-

52.927,63

4.450,51

57.378,14

0,00

57.378,14

0,00

-

-

-

4.604.742,83

0,00

4.604.742,83

0,00

1.441.590,47

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka,
saj je bila terjatev glede na obvestilo upnika
delno poplačana pred začetkom stečaja in sicer
s prodajo 38.460 lotov delnic Cinkarne Celje
d.d.

UPRAVITELJ

UPNIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- regres
- odpravnina iz naslova individualne pogodbe o zaposlitvi
- potni stroški
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DZS, d.d.
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, MŠ: 5132088
BANKA KOPER d.d.
Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, MŠ: 5092221
Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.163.152,36

Upnik prijavlja za terjatev ločitveno pravico na:
- 38.460 lotih delnic izdajatelja družbe Cinkarna Celje d.d. z oznako CICG
33

- 213.177 lotih delnic izdajatelja družbe Hoteli Bernardin d.d. z oznako HBPB
- 9.200 lotih delnic izdajatelja družbe Beti d.d. z oznako BEMG
- 367.000 lotih delnic izdajatelja družbe Zvon dva holding d.d. z oznako ZV2R
- 119.538 lotih delnic izdajatelja družbe Zvon ena ID d.d. z oznako ZVIR

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO PREREKA V DELU, KI SE NANAŠA NA 38.640 LOTOV DELNIC DRUŽBE CINKARNA CELJE D.D. (GLEJ OPOMBO DESNO). V PREOSTALEM DELU JE LOČITVENA PRAVICA
PRIZNANA.
BANKA CELJE d.d.
Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, MŠ: 5026121
1. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

7.796.747,60

1.344.866,27

9.141.613,87

0,00

9.141.613,87

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 1. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 27.591 lotih delnic Cinkarna Celje d.d. z oznako CICG
- 116.625 lotih delnic Alpetour d.d. z oznako APAG
- 9.561 lotih delnic Helios d.d. z oznako HDOG
- 118.318 lotih delnic Terme Dobrna d.d. z oznako ZDDG
- 27.890 lotih delnic Avtoelektrika d.d. z oznako IALG
2. poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 1. V CELOTI PRIZNA.
2. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

5.006.250,00

863.531,40

5.869.781,40

0,00

5.869.781,40

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 2. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 27.591 lotih delnic Cinkarna Celje d.d. z oznako CICG
- 116.625 lotih delnic Alpetour d.d. z oznako APAG
34

- 9.561 lotih delnic Helios d.d. z oznako HDOG
- 118.318 lotih delnic Terme Dobrna d.d. z oznako ZDDG
- 27.890 lotih delnic Avtoelektrika d.d. z oznako IALG
2. poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 2. V CELOTI PRIZNA.
3. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

2.149.260,05

370.727,34

2.519.987,39

0,00

2.519.987,39

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 3. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 27.591 lotih delnic Cinkarna Celje d.d. z oznako CICG
- 116.625 lotih delnic Alpetour d.d. z oznako APAG
- 9.561 lotih delnic Helios d.d. z oznako HDOG
- 118.318 lotih delnic Terme Dobrna d.d. z oznako ZDDG
- 27.890 lotih delnic Avtoelektrika d.d. z oznako IALG
2. poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 3. V CELOTI PRIZNA.
4. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

1.501.980,21

260.735,84

1.762.716,05

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 4. ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO 4. V CELOTI PRIZNA.
* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

1.762.716,05

0,00

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
* Glej obrazložitev v
* Glej obrazložitev v
6.Pogojna terjatev na podlage zastave*
3.003.000,00
501.943,29
3.504.943,29
0,00
je v presežku nad poplacilom iz locene
desnem stolpcu
desnem stolpcu
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 6. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.
osnovnega dolžnika.

-

-

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
* Glej obrazložitev v
* Glej obrazložitev v
7. Pogojna terjatev na podlage zastave*
11.066.326,29
1.849.698,06
12.916.024,35
0,00
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
desnem stolpcu
desnem stolpcu
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 7. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

-

-

-

-

-

-

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
* Glej obrazložitev v
* Glej obrazložitev v
5. Pogojna terjatev na podlage zastave*
5.005.000,00
836.572,21
5.841.572,21
0,00
je v presežku nad poplacilom iz locene
desnem stolpcu
desnem stolpcu
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 5. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO V. V CELOTI PRIZNA.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VI. CELOTI PRIZNA.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VII. V CELOTI PRIZNA.

8. Pogojna terjatev na podlage zastave*

200.200,00

33.462,84

233.662,84

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 8. pogojno ločitveno pravico na:

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
- 27.591 lotih delnic Cinkarna Celje d.d. z oznako CICG
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
- 116.625 lotih delnic Alpetour d.d. z oznako APAG
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
- 9.561 lotih delnic Helios d.d. z oznako HDOG
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
- 118.318 lotih delnic Terme Dobrna d.d. z oznako ZDDG
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
- 27.890 lotih delnic Avtoelektrika d.d. z oznako IALG
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
2. poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od osnovnega dolžnika.
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.
1. vrednostnih papirjih:

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO VIII. V CELOTI PRIZNA.
9. Pogojna terjatev*

8.000.000,00

977.382,29

8.977.382,29

0,00

8.977.382,29

0,00

*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.

* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

-

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Od tega
prednostne
terjatve

Prijavljeno skupaj

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Upraviteljica prijavljeno terjatev v celoti
prereka, saj ne obstaja obligacijsko razmerje
med insolventnim dolžnikom in upnikom. Na
podlagi navedenega ne obstaja pravni temelj za
obstoj terjatve.

UPRAVITELJ

UPNIK

-

-

-

Upraviteljica prijavljeno terjatev v celoti
prereka, saj ne obstaja obligacijsko razmerje
med insolventnim dolžnikom in upnikom. Na
podlagi navedenega ne obstaja pravni temelj za
obstoj terjatve.

UPRAVITELJ

UPNIK

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
* Glej obrazložitev v
* Glej obrazložitev v
10. Pogojna terjatev na podlage zastave*
814.585,21
3.356,27
817.941,48
0,00
je v presežku nad poplacilom iz locene
desnem stolpcu
desnem stolpcu
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 10. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.
osnovnega dolžnika.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO X. V CELOTI PRIZNA.

11. Pogojna terjatev na podlage zastave*

2.660.000,00

10.959,78

2.670.959,78

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 11. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XI. V CELOTI PRIZNA.

12. Pogojna terjatev na podlage zastave*

830.000,00

3.419,78

833.419,78

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko 12. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. člena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.
Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XII. V CELOTI PRIZNA.
Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
* Glej obrazložitev v
* Glej obrazložitev v
13. Terjatev na podlage zastave
336.463,03
1.386,30
337.849,33
0,00
je v presežku nad poplacilom iz locene
desnem stolpcu
desnem stolpcu
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
Upnik prijavlja za terjatev pod točko 13. pogojno ločitveno pravico na poslovnem deležu v družbi T-2, Streliška cesta 150, Maribor in sicer na deležih z zaporednimi št. 85157, 85158 ter 85180
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
*V primeru, da znesek kupnine od izvensodne prodaje zastavljenih vrednsotnih papirjev ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatev, upnica, upoštevajoč določila 3. odstavka 282. plena ZFPPIPP, oziroma da tudi znesek kupnine od niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
prodaje poslovnega deleža ne bi zadoščal za poplačilo celotne upničine terjatve, morebitno preostalo terjatev, ki jo bo po prodaji vrednostnih papirjev in po poplačilu iz kupnine še imela do dolžnice, pogojno prijavlja v stečajno maso kot temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
navadno terjatev, oziroma prijavlja svojo terjatev povezano z odložnim pogojem, ki se bo uresničil, če bo kupnina pri prodaji tega premoženja nižja od zneska terjatve.
osnovnega dolžnika.

UPRAVITELJICA POGOJNO LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO XIII. V CELOTI PRIZNA.
35

MIRKO KRAŠOVEC, Slomškov trg 18, 2000 Maribor

- neplačane sejnine

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

1. Navadna terjatev

2.509.873,41

384.137,93

2.894.011,34

0,00

0,00

2.894.011,34

2. Pogojna terjatev*

2.085.230,66

0,00

2.085.230,66

0,00

0,00

2.085.230,66

1.359.000,00

0,00

1.359.000,00

0,00

1.359.000,00

1. Navadna terjatev

490.308,96

229.535,53

719.844,49

0,00

0,00

719.844,49

2. Pogojna terjatev*

648.171,47

0,00

648.171,47

0,00

0,00

648.171,47

147.301,89

2.297.301,89

0,00

2.297.301,89

Nokia Siemens Networks Oy
Karaportti 3, 02610 Espoo, Finska
36

*Upnik prijavlja pogojno terjatev za zneske iz naslova razveljavljenih popustov v višini 2.085.230,66 EUR.
37

38

BT INVEST d.o.o. - v likvidaciji
Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana, MŠ: 1983288
Nokia Siemens Networks d.o.o
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, MŠ: 2237911

0,00

*Upnik prijavlja pogojno terjatev za zneske iz naslova razveljavljenih popustov v višini 648.171,47 EUR.
39
40
41

BETNAVA d.o.o.
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, MŠ: 2306182
DAMIR PRKA
Vinodolska 25, 21000 Split, Hrvaška
KREKOVA DRUŽBA PS d.o.o.
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, MŠ: 5851114

2.150.000,00

TERJATEV UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠT. 103.
10.845.560,60

0,00

10.845.560,60

0,00

10.845.560,60

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

MK Založba d.d.
Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, MŠ: 5049130
I. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

3.285.138,36

183.449,54

3.468.587,90

0,00

3.468.587,90

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko I. ločitveno pravico na vrednostnih papirjih:
- 5.480 lotih družbe Helios Domžale d.d. (oznaka HDOG)
42

- 173.300 lotih družbe Cetis Graf Celje d.d. (oznaka CSGR)

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO I. V CELOTI PREREKA, SAJ JE BILA LOČITVENA PRAVICA PRIDOBLJENA Z IZPODBOJNIM DEJANJEM.

II. Pogojna terjatev zavarovana z ločitveno pravico*

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II. pogojno ločitveno pravico na vrednostnih papirjih:
- 5.480 lotih družbe Helios Domžale d.d. (oznaka HDOG)
*Upnik prijavlja pogojno terjatev iz naslova subsidiarnega poroštva do dolžnika, ki bo nastala šele, ko bo Hypo Alpe-Adria-bank d.d. unovčila zavarovanje iz 5. točke 11. člena Kreditne pogodbe št. 59906291 z dne 30.6.2009, to je s pozivom za
plačilo pogodbenih obveznosti do višine 1.500.000,00 eur.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II. V CELOTI PREREKA, SAJ JE BILA LOČITVENA PRAVICA PRIDOBLJENA Z IZPODBOJNIM DEJANJEM.
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NOVA KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580

44

DOM STUDENICE d.o.o.
Studenice 34, 2319 Poljčane, MŠ: 2371910

45

46
47

PRIJAVA UPOŠTEVANA POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 52.
1.070.000,00

101.677,08

1.171.677,08

0,00

1.171.677,08

0,00

-

-

-

500.000,00

62.364,14

562.364,14

0,00

562.364,14

0,00

POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, MŠ: 5620112
Pogojna terjatev*

-

-

-

*Pogojna terjatev iz naslova danega poroštva, ki bo nastopila v primeru, ko bo upnik dolžnika pozval k izpolnitvi obveznosti in sicer v primeru, če glavni dolžnik (L in G inženiring d.o.o.) svojih obveznosti do upnika ne bo poravnal.

-

-

-

SILFA d.o.o.
Koroška cesta 53D, 2000 Maribor, MŠ: 2136732
SAVA, d.d.
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, MŠ: 5111358

18.440,85

539,63

18.980,48

0,00

18.980,48

0,00

-

-

-

9.019,06

801,67

9.820,73

0,00

9.820,73

0,00

-

-

-

3.239.587,20

417.107,31

3.656.694,51

0,00

3.656.694,51

0,00

-

-

-

UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, MŠ: 5446546
Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
Upnik prijavlja za terjatev ločitveno pravico na vrednostnih papirjih:
- 1.805 delnic izdajatelja Helios d.d. z oznako HDOG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 10404)
- 605 delnic izdajatelja HELIOS d.d. z oznako HDOG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zstave: 17878)
- 3.695 delnic izdajatelja CINKARNA CELJE d.d. z oznako CICG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 30466)
- 2.551 delnic izdajatelja KRKA d.d. z oznko KRKG, ki se nahajao na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 32900)
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- 6.470 delnic izdajatelja ETOL d.d. z oznako ETOG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 34502)
- 2.756 delnic izdajatelja ETOL d.d. z oznako ETOG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 33168?
- 187.192 delnic izdajatelja ZVON DVA HOLDING d.d. z oznako ZV2R, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen banki d.d. (šifra zastave: 36686)
- 18.098 enot premoženja vzajemnega sklada KREKOV GLOBALNI, delniški vzajemni sklad (prej 18.098 delnic ZVON DVA HOLDING d.d. z oznako ZVIR, (šifra zastave: 36688)), številka pogodbe, ki je pravna podlaga za vpis zastavne pravice:
G030294
- 76.021 delnic izdajatelja ZVON DVA HOLDNIG d.d. z oznako ZV2R, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 37874)
- 40.725 delnic izdajatelja ELEKTRO LJUBLJANA d.d. z oznako ELOG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirejv št. 747520617 pri Reiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 37874)
- 13.510 delnic izdajatelja ELEKTRO MARIBOR d.d. z oznako EMAG, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Reiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 37874)
- 85.000 delnic izdajatelja HOTELI BERNARDIN d.d. z oznako HBPN, ki se nahajajo na računu vrednostnih papirjev št. 747520617 pri Raiffeisen Banki d.d. (šifra zastave: 37874)

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO V CELOTI PRIZNA.
* Upnik v prijavi navaja, da je bila zgoraj prijavljena terjatev po stečaju delno poplačana v znesku 1.342.706,95 EUR na podlagi izvensodnega unovčevanja delnic.
RAIFFEISEN BANKA D.D.
Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, MŠ: 5706491
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I. Navadna terjatev
II. Pogojna terjatev*

8.657,72

0,00

8.657,72

0,00

8.657,72

0,00

-

-

-

2.869.000,00

8.173,71

2.877.173,71

0,00

2.877.173,71

0,00

-

-

-

41.149,46

1.664,68

42.814,14

0,00

42.814,14

0,00

-

-

-

3.645,12

145,83

3.790,95

0,00

3.790,95

0,00

-

-

-

40.100.091,94

0,00

40.100.091,94

0,00

40.100.091,94

0,00

-

-

-

*Pogojna terjatev z naslova solidarnega poroštva za obveznosti družbe Gratel d.d.
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NADŠKOFIJA MARIBOR
Slomškov trg 19, 2000 Maribor, MŠ: 1118552
T - 2 d.o.o.
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, MŠ: 1954598
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I. Navadna terjatev
II. Pogojna terjatev*

*Pogojna terjatev iz naslova zastavitve premoženja upnika za obveznosti dolžnika na osnovi sporazuma o zavarovanju terjatve z opr.št. SV 2014/09 in sporazuma o zavarovanju terjatve z opr.št. SV -891/09 v povezavi s kreditnimi pogodbami v
prijav

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.
52

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

NOVA KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 5860580
I. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

1.741.657,33

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

107.595,70

Od tega
prednostne
terjatve

1.849.253,03

0,00

Izjava upravitelja
Priznane

1.849.253,03

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki

-

-

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko I. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 35.554 delnic KRKG, izdajatelja Krka d.d., Novo Mesto, last dolžnika
- 12.249 delnic CICG, izdajatelja Cinkarna Celje d.d., last dolžnika
- 86.838 delnic oznake HBPN, izdajatelja Hoteli bernardin d.d., last dolžnika
- 17.100 delnic oznake ZVDG, izdajatelja ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Ljubljana, last dolžnika
2. poslovnih deležih:
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 151365, v nominalni višini 110.232,04 EUR, delež v odstotku 0,39 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 155213, v nominalni višini 508.763,26 EUR, delež v odstotku 1,80 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. Št. 157271, v nominalni višini 76.314,49 EUR, delež v odstotku 0,27 % v lasti dolžnika
3. prilivih oz. rezerviranih sredstvih v višini do 835.714,49 EUR, ki jih ima dolžnik na svojem TRR št. 04515-0001032103, odprtem pri upniku
4. obstoječih in bodočih terjatvah, ki jih ima oz. jih bo imel dolžnik iz naslova dividend za leto 2009 iz naslova svojih naložb (predvidoma iz naslova naložb: Abanka Vipa d.d., Cinkarna Celje d.d., Etol d.d., Krka Novo mesto d.d., Ljubljanske
mlekarne d.d., Petrol d.d., Sava Kranj d.d., Helios Domžale d.d., Hoteli Bernardin d.d., Terme Olimia bazeni d.d., Terme Olimia d.d., Etol d.d., Papigor holding ter katerihkoli drugih naložb, ki niso izrecno navedene v 2. členu in jih ima družba v
svojem portfelju) v višini 2.000.000,00 EUR, odstopnik izjavlja, da odstopljenih terjatev do sklenitve te pogodbe ni in jih tudi v prihodnosti ne bo odstopil drugemu upniku oziroma da niso obremenjene z morebitnimi drugimi pravicami ali
zahtevki tretjih oseb.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO I. V CELOTI PRIZNA.

II. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

4.532.523,46

383.124,15

4.915.647,61

0,00

4.915.647,61

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko II. ločitveno pravico na:
1. poslovnih deležih:
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 151365, v nominalni višini 110.232,04 EUR, delež v odstotku 0,39 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 155213, v nominalni višini 508.763,26 EUR, delež v odstotku 1,80 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. Št. 157271, v nominalni višini 76.314,49 EUR, delež v odstotku 0,27 % v lasti dolžnika
2. prilivih oz. rezerviranih sredstvih v višini do 835.714,49 EUR, ki jih ima dolžnik na svojem TRR št. 04515-0001032103, odprtem pri upniku
3. obstoječih in bodočih terjatvah, ki jih ima oz. jih bo imel dolžnik iz naslova dividend za leto 2009 iz naslova svojih naložb (predvidoma iz naslova naložb: Abanka Vipa d.d., Cinkarna Celje d.d., Etol d.d., Krka Novo mesto d.d., Ljubljanske
mlekarne d.d., Petrol d.d., Sava Kranj d.d., Helios Domžale d.d., Hoteli Bernardin d.d., Terme Olimia bazeni d.d., Terme Olimia d.d., Etol d.d., Papigor holding ter katerihkoli drugih naložb, ki niso izrecno navedene v 2. členu in jih ima družba v
svojem portfelju) v višini 2.000.000,00 EUR, odstopnik izjavlja, da odstopljenih terjatev do sklenitve te pogodbe ni in jih tudi v prihodnosti ne bo odstopil drugemu upniku oziroma da niso obremenjene z morebitnimi drugimi pravicami ali
zahtevki tretjih oseb.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO II. V CELOTI PRIZNA.
III. Terjatev zavarovana z ločitveno pravico

6.880.959,46

425.090,37

7.306.049,83

0,00

7.306.049,83

0,00

Upnik prijavlja za terjatev pod točko III. ločitveno pravico na
1. vrednostnih papirjih:
- 118.871 lotov delnic oznake ZATG (Terme Olimia d.d., Podčetrtek) imetnika 1853732 - ZVON ENA HOLDING d.d., v lasti dolžnika
- 253.050 lotov delnic oznake TOBR (Terme Olimia bazeni d.d., Podčetrtek) imetnika 1853732 - ZVON ENA HOLDING d.d., v lasti dolžnika
- 54.205 lotov delnic oznake ZVDG (ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Ljubljana) imetnika 1853732 - ZVON ENA HOLDING d.d., v lasti dolžnika
- 26.407 lotov delnic oznake TKKG (TKK Srpenica d.d., Srpenica) imetnika 1853732 - ZVON ENA HOLDING d.d., v lasti dolžnika
- 3.925 lotov delnic oznake RRCG (RRC Računalniške storitve d.d., Ljubljana) imetnika 1853732 - ZVON ENA HOLDING d.d., v lasti dolžnika
- 42.592 delnic PETG, izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, last dolžnika
2. poslovnih deležih:
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 151365, v nominalni višini 110.232,04 EUR, delež v odstotku 0,39 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 155213, v nominalni višini 508.763,26 EUR, delež v odstotku 1,80 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. Št. 157271, v nominalni višini 76.314,49 EUR, delež v odstotku 0,27 % v lasti dolžnika
3. prilivih oz. rezerviranih sredstvih v višini do 835.714,49 EUR, ki jih ima dolžnik na svojem TRR št. 04515-0001032103, odprtem pri upniku
4. obstoječih in bodočih terjatvah, ki jih ima oz. jih bo imel dolžnik iz naslova dividend za leto 2009 iz naslova svojih naložb (predvidoma iz naslova naložb: Abanka Vipa d.d., Cinkarna Celje d.d., Etol d.d., Krka Novo mesto d.d., Ljubljanske
mlekarne d.d., Petrol d.d., Sava Kranj d.d., Helios Domžale d.d., Hoteli Bernardin d.d., Terme Olimia bazeni d.d., Terme Olimia d.d., Etol d.d., Papigor holding ter katerihkoli drugih naložb, ki niso izrecno navedene v 2. členu in jih ima družba v
svojem portfelju) v višini 2.000.000,00 EUR, odstopnik izjavlja, da odstopljenih terjatev do sklenitve te pogodbe ni in jih tudi v prihodnosti ne bo odstopil drugemu upniku oziroma da niso obremenjene z morebitnimi drugimi pravicami ali
zahtevki tretjih oseb.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO III. V CELOTI PRIZNA.
IV. Terjatev iz naslova zastave
Upnik prijavlja za terjatev pod točko IV. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:

* nadaljevanje prijave upnika na naslednji strani

3.202.830,65

251.030,42

3.453.861,07

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

* nadaljevanje prijave upnika s prejšnje strani
- 822 delnicah ETOG, izdajatelja Etol d.d., Škofja vas, last dolžnika
- 7.200 delnicah HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d., last dolžnika
- 18.588 delnicah BEMG, izdajatelja Beti d.d., metlika, last dolžnika
- 264.331 delnic LMLG, izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, last dolžnika
- 17.460 delnicah SAVA, izdajatelja Sava d.d., Kranj, last dolžnika
2. terjatvah, ki jih ima do svojega dolžnika Hotelu bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož, iz naslova pogodbe o terminski prodaji 17.460 delnic Sava, izdajatelja Sava d.d. Kranj, sklenjene 14.10.2010 med Zvon ena Holding d.d., Slovenska 17,
2000 Maribor in Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, Portorož, ki na dan sklenitve te pogodbe znašajo skupaj 4.277.700,00 EUR ter se od dneva sklenitve terminske pogodbe do zapadlosti terminske pogodbe, t.j. do 15.12.2011 oziroma do
dejanskega datuma nakazila po terminski pogodbi, obrestujejo po letni obrestni meri 5,1% p.a. Obresti se obračunavajo in pripisujejo mesečno.

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO IV. V CELOTI PRIZNA.

V. Terjatev iz naslova zastave

8.822.623,49

690.652,96

9.513.276,45

0,00

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

* Glej obrazložitev v
desnem stolpcu

Upnik prijavlja za terjatev pod točko V. ločitveno pravico na:
1. vrednostnih papirjih:
- 822 delnicah ETOG, izdajatelja Etol d.d., Škofja vas, last dolžnika
- 7.200 delnicah HDOG, izdajatelja Helios Domžale d.d., last dolžnika
- 18.588 delnicah BEMG, izdajatelja Beti d.d., metlika, last dolžnika
- 264.331 delnic LMLG, izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, last dolžnika
- 17.460 delnicah SAVA, izdajatelja Sava d.d., Kranj, last dolžnika
2. terjatvah, ki jih ima do svojega dolžnika Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož, iz naslova pogodbe o terminski prodaji 17.460 delnic Sava, izdajatelja Sava d.d. Kranj, sklenjene 14.10.2010 med Zvon ena Holding d.d., Slovenska 17,
2000 Maribor in Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, Portorož, ki na dan sklenitve te pogodbe znašajo skupaj 4.277.700,00 EUR ter se od dneva sklenitve terminske pogodbe do zapadlosti terminske pogodbe, t.j. do 15.12.2011 oziroma do
dejanskega datuma nakazila po terminski pogodbi, obrestujejo po letni obrestni meri 5,1% p.a. Obresti se obračunavajo in pripisujejo mesečno.
3. Poslovnih deležih:

Navedena terjatev je priznana v višini kot bo
poplacana v okviru locene razdelitvene mase, ki
se bo oblikovala po prodaji premoženja, ki je
predmet prijavljene locitvene pravice. Terjatev
je v presežku nad poplacilom iz locene
razdelitvene mase, ki se bo oblikovala po
prodaji premoženja, ki je predmet prijavljene
locitvene pravice, prerekana. Upnik nima
pravice do poplacila iz splošne stecajne mase,
saj upnik nima terjatev do stecajnega dolžnika
niti stecajni dolžnik ni porok ali solidarni dolžnik
temvec je stecajni dolžnik le zastavitelj za dolg
osnovnega dolžnika.

- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 151365, v nominalni višini 110.232,04 EUR, delež v odstotku 0,39 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. št. 155213, v nominalni višini 508.763,26 EUR, delež v odstotku 1,80 % v lasti dolžnika
- poslovnem deležu v družbi T-2 d.o.o., Streliška cesta 150, 2000 Maribor, z zap. Št. 157271, v nominalni višini 76.314,49 EUR, delež v odstotku 0,27 % v lasti dolžnika

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO POD TOČKO V. V CELOTI PRIZNA.

VI. Navadna terjatev

6.538.810,29

501.769,11

7.040.579,40

0,00

7.040.579,40

0,00

-

-

-

VII. Navadna terjatev

20.000.000,00

2.443.454,47

22.443.454,47

0,00

22.443.454,47

0,00

-

-

-

46,65

0,00

46,65

0,00

46,65

0,00

-

-

-

109,30

10,45

119,75

0,00

119,75

0,00

-

-

-

371,22

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka,
saj je bil glede na računovodsko dokumentacijo
račun št. 20/2012 plačam dme 13.2.2012.
Nadalje so delno prerekane zamudne obresti
zaradi napačnega obračuna.

UPRAVITELJ

UPNIK

VIII. Navadna terjatev
53

ČZP VEČER d.d.
Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, MŠ: 5048362

57

ITEO Spin d.o.o
Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, MŠ: 1628879

738,80

31,69

770,49

0,00

399,27

60

FORŠ d.o.o.
Streliška cesta 150, 2000 Maribor, MŠ: 5796199

148.516,68

25.450,31

173.966,99

0,00

173.966,99

0,00

-

-

-

64

COMTRON d.o.o.
Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, MŠ: 5298156

149,76

15,23

164,99

0,00

164,15

0,84

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka
zaradi napačnega obračuna zamudnih obresti.

UPRAVITELJ

UPNIK

68

IBISCO d.o.o.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, MŠ: 3639959
KDD d.d.
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, MŠ: 5893194
CETIS d.d.
Čopova ulica 24, 3000 Celje, MŠ: 5042208
Pogojna terjatev*

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

2.400,00

0,00

-

-

-

5.186,21

67,56

5.253,77

0,00

5.253,77

0,00

-

-

-

5.559.000,00

0,00

5.559.000,00

0,00

5.559.000,00

0,00

-

-

-

69

71

* Upnik prijavlja pogojno denarno terjatev v višini 5.559.000,00 EUR. Upnik zahteva, da upravitelj terjatev v višini 5.559.000,00 EUR prizna pod odložnim pogojem, da se bodisi s strani zastavnega upnika Gorenjska banka d,d,, bodisi s strani
zastavitelja Cetis d.d. do izdelave končnega načrta razdelitve uresniči dano finančno zavarovanje z zastavo 300.000 HIT2.
72
73

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, MŠ: 5881447
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, MŠ: 5014018

117,70

9,54

127,24

0,00

127,24

0,00

-

-

-

1.311,33

73,72

1.385,05

0,00

1.385,05

0,00

-

-

-

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BORUT CELAN, Dogoška cesta 79a, 2000 Maribor

- neizplačana odpravnina
74

11.599,63

0,00

11.599,63

11.599,63

11.599,63

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

646,44

0,00

646,44

646,44

646,44

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

107,74

0,00

107,74

0,00

107,74

0,00

- regres

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

ŽARKO KRAJNIK, Reiserjeva ulica 28, 2341 Limbuš

- neizplačana odpravnina
75

18.083,47

0,00

18.083,47

18.083,47

18.083,47

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

1.102,27

0,00

1.102,27

1.102,27

1.102,27

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

472,40

0,00

472,40

0,00

472,40

0,00

- regres

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

VALENTINA JEŽOVNIK, Kersnikova ulica 15c, 2000 Maribor

- neizplačana odpravnina
76

11.564,04

0,00

11.564,04

11.564,04

11.564,04

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

805,58

0,00

805,58

805,58

805,58

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

402,79

0,00

402,79

0,00

402,79

0,00

- regres

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

DARKO PIRŠ, Koroška cesta 109, 2000 Maribor
77

- neizplačana odpravnina

1.018,46

0,00

1.018,46

1.018,46

1.018,46

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

351,19

0,00

351,19

351,19

351,19

0,00

- regres

135,28

0,00

135,28

0,00

135,28

0,00

KSENIJA ZOREC, Vrablova ulica 7, 2000 Maribor

- neizplačana odpravnina
78

10.835,05

0,00

10.835,05

10.835,05

10.835,05

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

670,72

0,00

670,72

670,72

670,72

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

95,82

0,00

95,82

0,00

95,82

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

270,57

0,00

- regres
SIMONA KRAŠOVEC, Tomšičeva ulica 48, 2310 Slovenska Bistrica

- neizplačana odpravnina
79

5.354,80

0,00

5.354,80

5.354,80

5.354,80

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

492,40

0,00

492,40

492,40

492,40

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

196,96

0,00

196,96

0,00

196,96

0,00

- regres

180,38

0,00

180,38

0,00

180,38

0,00

DEJAN JOJIĆ, Dominkuševa ulica 8, 2000 Maribor

- neizplačana odpravnina
80

81
82
83
84
85
86

4.881,75

0,00

4.881,75

4.881,75

4.881,75

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2012

762,82

0,00

762,82

762,82

762,82

0,00

- neizkoriščen letni dopust 2011

305,13

0,00

305,13

0,00

305,13

0,00

- regres

180,38

0,00

ALTA Invest d.d.
1.332,38
124,97
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, MŠ: 3710432
ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS d.o.o.
325,44
28,60
Veselova ulica 10, 2000 Maribor, MŠ: 3991008
ZO - FING d.o.o.
UPNIK JE SVOJO TERJATEV V CELOTI UMAKNIL.
Celjska cesta 7, 3250 Rogaška Slatina, MŠ: 5884314
KARMEN MARSH
Na terasi 19, 2000 Maribor
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.
BIROMATIK d.o.o.
Ulica Staneta Severja 16, 2000 Maribor, MŠ: 5310393
Volksbank d.d.
Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, MŠ: 5496527

180,38

0,00

180,38

0,00

1.457,35

0,00

1.457,35

0,00

-

-

-

354,04

0,00

354,04

0,00

-

-

-

1.652.937,95

0,00

1.652.937,95

0,00

-

-

-

1.000.000,00

Upraviteljica prijavljeno terjatev v celoti
prereka, saj je že prijavljena s strani odstopnika
terjatve pod zaporedno številko 37.

UPRAVITELJ

UPNIK

33,08

Upraviteljica prijavljeno terjatev v celoti
prereka zaradi neutemeljene prijave. Terjatev je
bila glede na računovodsko dokumentacijo
stečajnega dolžnika plačana dne 12.4.2012 v
preostalem delu pa se nanaša na obdobje po
začetku stečajnega postopka.

UPRAVITELJ

UPNIK

Upnik je svojo terjatev dne 6.7.2012 v celoti umaknil.
1.627.776,69

25.161,26

SID Invest d.o.o.
87

88

Dolenje Jezero 2A, 1380 Cerknica, MŠ: 2077019

DNEVNIK, d.d.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, MŠ: 5049334

1.000.000,00

33,08

0,00

0,00

1.000.000,00

33,08

0,00

0,00

0,00

0,00

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.

Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški
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REŠET, d.o.o.
Laze 18A, 4000 Kranj, MŠ: 5579660

91

HAASBERG TRADING S.A.,
155.000,00
38.151,33
24 Rue des Genets, 1621 Luxemburg
ANKA KOS
Silovec 20, 8256 Sromlje
Upnik prijavlja oziroma podaja zahtevek za izplačilo delnic. Upnik zahtevka ni konkretiziral, zato se o prijavi ne izjasnim.
KREKOVA DRUŽBA ZA STORITVE d.o.o.
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, MŠ: 5939623

92

93

I. Navadna terjatev
II. Pogojna terjatev*

0,00

151.304,47

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

151.304,47

0,00

147.994,14

193.151,33

0,00

0,00

3.310,33

193.151,33

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

Upraviteljica prijavljeno terjatev delno prereka
zaradi napačnega obračuna obresti.

UPRAVITELJ

UPNIK

Upraviteljica prijavljeno terjatev
prereka zaradi neutemeljene prijave.

UPRAVITELJ

UPNIK

v

celoti

187.367,90

0,00

187.367,90

0,00

187.367,90

0,00

-

-

-

1.791.900,51

0,00

1.791.900,51

0,00

1.791.900,51

0,00

-

-

-

* Upnik prijavlja pogojno terjatev iz naslova solidarnega poroštva.
94
95
96
97

98

VARNOST MARIBOR d.d.
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, MŠ: 5263565
Jadek & Pensa d.n.o. - o.p.
Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, MŠ: 1582275
FINEA, d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, MŠ: 5877580
MARIBORSKI VODOVOD d.d.
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, MŠ: 5067880
HYPO LEASING d.o.o.
Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ: 5834163

110,20

9,10

119,30

0,00

119,30

0,00

-

-

-

31.353,83

0,00

31.353,83

0,00

31.353,83

0,00

-

-

-

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

-

-

-

30,67

2,12

32,79

0,00

32,79

0,00

-

-

-

* Pogojna terjatev

1.511.511,30

14.374,68

1.525.885,98

0,00

1.525.885,98

0,00

-

-

-

* Upnik prijavlja pogojno terjatev do dolžnika po Pogodbi o finančnem lizingu nepremičnine št. 1113142809 z dne 13.5.2008 pod razveznim pogojem, ki se uresniči v trenutku prodaje predmeta lizinga ali oddaje tega predmeta v finančni lizing
ali najem tretji osebi in v višini, za kakršno uspe upnik ta predmet prodati ali oddati v finančni lizing ali najem tretji osebi.
99

100

HELIOS Domžale, d.d
Količevo 2, 1230 Domžale, MŠ: 5043158

5.128.777,78

633.268,01

5.762.045,79

0,00

5.762.045,79

0,00

-

-

-

193,65

2.095,27

0,00

2.095,27

0,00

-

-

-

UPRAVITELJ

UPNIK

-

-

GROBENKSI ANTONIJA
Mlinska pot 8, 2241 Spodnji Duplek
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.

101

ALEKSANDRA KAUČIČ KLAJNŠEK
Confidentijeva 2, 2351 Kamnica
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.

102

103

TOLMUN d.o.o.
Turnerjeva ulica 115, 2313 Fram, MŠ: 2257696
DAMIR PRKA
Vinodolska 25, 21000 Split, Hrvaška

1.901,62

750.000,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

750.000,00

ŽELJKO RAJAČIĆ
Kneza Mislava 11, 10000 Zagreb, Hrvaška

Upraviteljica prijavljeno terjatev
prereka zaradi neutemeljene prijave.

v

celoti

METROPOLITANA d.o.o.
Mačkova ulica 6, 1000 Ljubljana, MŠ: 1244388
Terjatev zavarovana z ločitveno pravico
104

9.210.000,00

833.504,06

10.043.504,06

0,00

10.043.504,06

0,00

Upnik prijavlja za terjatev ločitveno pravico na vrednostnih papirjih:
-

- 9.000.000 in 10.338.697 delnic družbe STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina, oznaka vrednostnega papirja SBKR
- 27.607 delnic NLB d.d. oznaka vrednostnega papirja NLB

UPRAVITELJICA LOČITVENO PRAVICO V CELOTI PRIZNA.
105

STARC MAGDALENA
Arto 15a, 8293 Studenec
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.

106
107
108
109
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AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV LJUBLJANA
93.120,00
Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, MŠ: 5833566
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d.
937.792,00
Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, MŠ: 5045410
SABINA HORVAT GOROPEVŠEK
Počehova 29, 2000 Maribor
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.
VIPA d.d.
1.500.000,00
Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5298318
TONKLI TOMAŽ
Na Vidmu 067, 4201 Zgornja Besnica
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.
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TONKLI BREDA
Na Vidmu 067, 4201 Zgornja Besnica
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.

288,60

93.408,60

0,00

93.408,60

0,00

-

-

-

56.873,83

994.665,83

0,00

994.665,83

0,00

-

-

-

481.429,09

1.981.429,09

0,00

1.981.429,09

0,00

-

-

-

IZJAVA UPRAVITELJA O PRIJAVLJENIH TERJATVAH

ZVON ENA, finančna družba d.d. - v stečaju
ST 654/2011
KONČNI SEZNAM PREIZKUŠENIH TERJATEV (70. člen ZFPPIPP)
V EUR
Zap.
št.
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Upnik in identifikacijski podatki

Prijavljena glavnica

Kapitalizirane obresti in
pravdni stroški

Prijavljeno skupaj

Od tega
prednostne
terjatve

Izjava upravitelja
Priznane

Prerekane

Opis dejstev zaradi katerih je terjatev
prerekana

Oseba, ki je prerekala
terjatev

Kdo mora v drugem postopku
uveljavljati obsoj/neobstoj prerekane
terjatve, ločitvene oziroma izločitvene
pravice

VOGRIN MAJA
Mala Mislinja 133, 2382 Mislinja
Upnik prijavlja terjatev iz naslova lastništva delnic. Terjatev je upoštevana skladno z 284. čl. ZFPPIPP.
PROBANKA, d.d.
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, MŠ: 5459702

113

I. Navadna terjatev
II. Pogojna terjatev*

447,97

0,00

447,97

0,00

447,97

0,00

-

-

-

1.867.875,51

312.351,67

2.180.227,18

0,00

2.180.227,18

0,00

-

-

-

1.001.639.644,77

147.924,63

876.272.263,43

*Upnik prijavlja pogojno terjatev pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če vse prijavljene upničine terjatve plača glavni dolžnik ali kdo drug.
SKUPAJ

910.958.428,16

90.681.216,61

22.363.121,80

Vse terjatve skladno s 7. odst. 296. člena ZFPPIPP so že vključene v seznamu.

V Ljubljani, dne 9.11.2012

Upraviteljica

Odvetnica Mojca Breznik

