
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka. 

S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe 
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani. 

 

 

                                                
KARIERNI CENTER UL PRAVNA FAKULTETA 

VABIJO NA DELAVNICO  

Osnove pravnih vidikov združitev in prevzemov (M&A 

transakcij) 

 CV KLINIKA

 

 

KDAJ: sreda, 28.9.2016 

URA: 15.00-17.00 

KJE: FDV, predavalnica 15 

 PRIJAVE TUKAJ 

do 26. 9. 2016 

PRAVNIŠKI PRAKTIKUM 

z odvetnikom Rokom Jerovškom 

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 

 

 

Združitve in prevzemi družb (mergers&acquisitions – M&A) so tudi na slovenskem trgu 

v zadnjih letih v porastu (med večje zaključene transakcije sodijo npr. prodaja holdinga 

Protej (Adria Mobil, ACH, Hoteli Union), družbe Cimos, družbe Ekipa2 kot dela 

skupine Outfit7, itd.). Vloga odvetnika v teh postopkih je ključna, saj svetuje pri 

določitvi strukture transakcije, izvede skrbni pravni pregled tarče, pripravlja pogodbe 

ter drugo transakcijsko dokumentacijo in se v imenu stranke po potrebi tudi pogaja z 

nasprotno stranko.  

Na delavnici bo Rok Jerovšek, odvetnik v Odvetniški družbi Kavčič, Bračun in 

partnerji, o.p., d.o.o., na konkretnem primeru predstavil običajno strukturo prodaje 

oziroma nakupa ciljne družbe, korake v prodajnem postopku, pomen skrbnega 

pravnega pregleda tarče, osnovne pojme M&A transakcij in običajne določbe pogodbe 

o nakupu delnic/poslovnega deleža.  

Udeležencem delavnice bo izvajalec pred delavnico posredoval gradiva za aktivno 

pripravo na sodelovanje. 

 

 

Število mest je omejeno in 

štele bodo najhitrejše prijave! 

PRIJAVE do 

16. 5. 2018 

na e-naslov: 

sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si 

 

KONTAKT ZA VEČ INFORMACIJ 

dr. Sabina Žnidaršič Žagar 

sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si 

030 641 640 

Želite biti obveščen/a? 

Prijavite se na naše novičke, 

pišite na kc@uni-lj.si! 

Spletna stran: www.kc.uni-lj.si 

Facebook: Karierni centri UL 

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJAN 
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI 

KDAJ 

 

 

petek 18. 5. 2018 

od 10.00 do 13.00 

KJE 

UL PF 

Poljanski nasip 2 

Podiplomski seminar 

mailto:kc@uni-lj.si
https://www.uni-lj.si/karierni_centri/predstavitev_za_studente/studenti/
https://www.facebook.com/KarierniCentriUL/

