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OBRAZLOZITEV PREDLAGANEGA GRADIVA

I. Pravna podlaga

Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finan6nim premo2enjem dr2ave in obein
(Uradni list RS, it. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 - odI. US in 38/10 - ZUKN).

II. Razlogi za sprejem

Mestni svet Mestne obeine Maribor je na podlagi uredbe na 22. redni seji dne 22. aprila 2021
potrdil Posamezni program prodaje postovnih dele2ev Mestne obeine Maribor, Obeine Duplek,
Ob6ine Ho6e-Slivnica, Obeine Ra6e-Fram, Obeine Starge in Ob6ine Miklav2 na Dravskem
polju, ki predstavljajo 100 % dele2 v dru2bi FARMADENT d.o.o. S potrditvijo posameznega
programa prodaje poslovnih dele2ev na vseh obeinah se je pri6el formalno voditi postopek
prodaje

Postopek prodaje po uredbi je vodila Skupna komisija za vodenje postopka prodaje
solastnigkih dele2ev v dru2bi Farmadent d.o.o, ki so jo imenovali 2upani vseh oban v sestavi:
Gorazd gkrabar - predsednik, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, Mitja Horvat - Clan,
2upan Ob6ine Duplek, Mitja Senekovi6 - Clan, vodja Slu2be za pravne zadeve, Marija Kaueie
- 61anica, Urad za finance in prora6un. V zaeetku delovanja komisije je bila predsednica
mag. Nataga Rodogek, direktorica Mestne uprave.

Za finanenega svetovalca po uredbi je bila izbrana dru2ba KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Za pravnega svetovalca po uredbi je bila izbrana Odvetnigka dru2ba 2ivko in Purg o.p. d.o.o.

Po objavljenem javnem pozivu sta prispeli najprej dve nezavezujo6i ponudb} in nato ge dve
zavezujoei ponudbi vklju6no z zviganjem ponudbe dveh ponudnikov:

• dru2be SALUS veletrgovina, dru2ba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in
drugimi proizvodi, d.o.o. s sede2em v Ljubljani in

• dru2be LL GROSIST dru2ba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih
proizvodov na debelo d.o.o. iz Ljubljane.

Ponudba dru2be SALUS veletrgovina d.o.o. je bila bistveno vigja v primerjavi s ponudbo
dru2be LL GROSIST d.o.o., zato so se po prejemu zvigane ponudbe z dru2bo SALUS
veletrgovina d.o.o. izvedla pogajanja.

Po izvedenih pogajanjih so 2upani oban (oziroma njihovi poobta96enci) Mestne obeine
Maribor, Obeine Starge, Obeine Duplek, Obeine Hoee-slivnica, Obeine Miklav2 na Dravskem
polju in Ob6ine Raee-Fram pod odlo2nim pogojem soglasja vseh obeinskih svetov podpisali
pogodbo, s katero so se ob6ine zavezale prodati 100 % poslovnih dele2ev (poslovne dele2e,
ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala in glasovalnih pravic) v dru2bi Farmadent trgovina,
proizvodnja in storitve d.o.o. kupcu SALUS veletrgovina, dru2ba za promet s farmacevtskimi,
medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o. iz Ljubljane
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Kupnina za vse poslovne dele2e znaga 8.460.000 EUR (za poslovne dele2e, ki predstavljajo
100% osnovnega kapitala dru2be). Kupnina, ki pripada Mestni obeini Maribor za 83,35 %
poslovni dele2, znaga 7.051.410 EUR (kupnina je med ob6ine razdeljena sorazmerno s
poslovnimi dele2i).

Pogodba je sklenjena pod vee odlo2nimi pogoji, med drugim soglasja vseh ob6inskih svetov
in odobritve posla s strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Pogodba, ki je sklenjena v notarskem zapisu notarke mag. Darinke Kobalej gteharnik iz
Maribora, opr. gt. SV 6/2023, se nahaja v prilogi.

Prodajni postopek je podrobneje prikazan v prilogi »Predstavitev prodajnega postopka za
ob6inske svete prodajalcev«, ki ga je pripravil finaneni svetovalec KPMG d.o.o.

Predstavitev >FARMADENT 2023, lzzivi poslovanja in prodajni proces«, ki jo je pripravil
direktor Farmadent-a, se nahaja v prilogi.

III. Pridobljena soglasja obeinskih svetov obein solastnic

K pogodbi o prodaji poslovnih dele2ev so ie podali soglasje vsi preostali ob6inski sveti ob6in
solastnic dru2be Farmadent d.o.o.:

• Obeina Ho6e-Slivnica dne 13.01.2023,
• Ob6ina Starge dne 20.01.2023,
• Obeina Miklav2 na Dravskem polju dne 24.01.2023,
• Ob6ina Duplekdne 22.02.2023,
• Obeina Raee-Framdne 27.02.2023.

IV. Ocena finanenih posledic

Z dokon6anjem postopka prodaje dru2be Farmadent d.o.o. bo v proraeun Mestne ob6ine
Maribor vplaeana kupnina v vi§ini 7.051.410,00 EUR

V. Predlog sklepa

Mestnemu svetu Mestne ob6ine Maribor predlagamo, da soglaga s Pogodbo o prodaji
poslovnih dele2ev v dru2bi Farmadent trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., sklenjeno med
Obeino Starge, Mestno obeino Maribor, Ob6ino Duplek, Ob6ino Ho6e-Slivnica, Ob6ino Miklav2
na Dravskem polju in Obeino Raee-Fram (kot prodajalci) in SALUS, veletrgovina, dru2ba za
promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o. (kot kupec), dne 5.1.2023 v
obliki notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej gteharnik iz Maribora, opr. it. SV
6/2023



PREDLOG SKLEPA

Mestni svet Mestne obeine Maribor je skladno s 55. 61enom Uredbe o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s finan6nim premo2enjem dr2ave in obein (Uradni list RS,
it. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 - odI. US in 38/10 - ZUKN; v nadaljevanju »Uredba«) na 3.
redni seji dne sprejel sledeei

SKLE P

Mestni svet Mestne obeine Maribor soglaga s Pogodbo o prodaji poslovnih dele2ev v dru2bi
Farmadent trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., sklenjeno med Ob6ino Starge, Mestno
obeino Maribor, Ob6ino Duplek, Ob6ino Ho6e-Slivnica, Ob6ino Miklav2 na Dravskem polju in
Ob6ino Ra6e-Fram (kot prodajalci) in SALUS, veletrgovina, dru2ba za promet s
farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o. (kot kupec), dne 5.1.2023 v obliki
notarskega zapisa notarke mag. Darinke Kobalej Steharnik iz Maribora, opr. it. SV 6/2023.

OBRAZL02ITEV:

Ob6ina Starge, Mestna ob6ina Maribor, Obeina Duplek, Obeina Ho6e-Slivnica, Obeina Miklav2
na Dravskem polju in Ob6ina Ra6e-Fram so, pod odlo2nim pogojem soglasja vseh ob6inskih
svetov, podpisale pogodbo, s katero so se zavezale prodati 100% poslovnih dele2ev (poslovne
dele2e, ki predstavljajo 100% osnovnega kapitala in glasovalnih pravic) v dru2bi Farmadent
trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. kupcu SALUS, veletrgovina, dru2ba za promet s
farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi d.o.o. Kupnina za poslovne dele2e znaga
8.460.000 EUR (za poslovne dele2e, ki predstavljajo 100% osnovnega kapitala dru2be)
Pogodba je sklenjena pod vee odlo2nimi pogoji, med drugim soglasja vseh obeinskih svetov
in odobritve posla s strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

S sprejetjem tega sklepa s strani ob6inskih svetov vseh prodajalcev, se §teje odlo2ni pogoj za
izpolnjen, saj so skladno s 55. 61enom Uredbe o pogodbi odlo6ili ob6inski sveti vseh prodajalk.

gtevilka: 4780-163/2020
Datum:

Aleksander Saga ARSENOVIC;
2upan Mestne ob6ine Maribor
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2© 2022 KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., slovenska družba z omejeno odgovornostjo in družba članica KPMG globalne organizacije neodvisnih članic, ki so povezane s KPMG International Limited, zasebno 

angleško družbo z omejeno odgovornostjo. Vse pravice pridržane.
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10 

64 

Identificirani Naknadno dodani Dolgi seznam

Identifikacija potencialnih investitorjev (1/2)

- Razpoložljiva sredstva: > 10 mio EUR

- Zmožnost financiranja prevzema

Identificirani potencialni investitorji - SkupajKriteriji za identifikacijo potencialnih investitorjev

— Na podlagi zgornjih kriterijev smo identificirali potencialne investitorje, ki poslujejo oz. imajo / iščejo naložbene priložnosti v trgovini na debelo s farmacevtskimi izdelki ter

medicinskimi potrebščinami in materiali na območju Slovenije, CEE regije in zahodne Evrope. Pri tem smo upoštevali tako uveljavljene igralce na trgu, kot tudi investicijske

družbe, ki bi lahko prepoznale dejavnost Farmadenta kot dopolnitveno („add-on“) investicijo ali kot komplementarno storitev obstoječemu portfelju. Pri iskanju je bila

upoštevana tudi velikost naložbe in posledično zmožnost financiranja transakcije. Za namen identifikacije smo najprej uporabili KPMG mrežo, uporabili pa smo tudi

podatkovni bazi Mergermarket in Capital IQ. Skupaj je bilo identificiranih 54 potencialnih investitorjev.

— Naknadno je bilo s strani ciljne družbe, svetovalcev in KPMG mreže identificiranih še dodatnih 10 investitorjev, ki so bili dodani na Dolgi seznam investitorjev.

— Potencialni investitorji na Dolgem seznamu, skupaj 64, so bili kontaktirani od 20.10.2021 dalje. Najprej so bili kontaktirani po telefonu, potem pa jim je bila posredovana še

predstavitvena elektronska pošta in kratek predstavitveni dokument „Teaser“. Investitorji v tujini so bili kontaktirani preko KPMG mreže oz. preko naših sestrskih pisarn v

tujini.

— Po izraženem interesu je bil vsakemu potencialnemu investitorju individualno poslan NDA. Po uskladitvi in podpisu NDA so potencialni investitorji prejeli Informacijski

memorandum ter povezavo do Poziva za javno zbiranje ponudb, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št. 20 z dne 18.2.2022 (str. 445-447). Tujim

investitorjem smo posredovali tudi prevod javne objave.

Opomba: Prikaz vključuje tudi 2 svetovalca.

Vir: KPMG analiza.

- Veletrgovci s farmacevtskimi 

izdelki ter medicinskimi 

potrebščinami in materiali

- Zasebni kapital

Strateška 

usmeritev

- Slovenija

- CEE regija

- Zahodna Evropa

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev
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Identifikacija potencialnih investitorjev (2/2)

Identificirani potencialni investitorji po regijah

Identificirani potencialni investitorji po strateški usmeritvi

Identificirani potencialni investitorji po državah

Opomba: Prikaz vključuje tudi 2 svetovalca.

Vir: KPMG analiza.

Vir: KPMG analiza. Opomba: Prikaz vključuje tudi 2 svetovalca.

Vir: KPMG analiza.

Skupaj je bilo 

kontaktirano 64 

investitorjev iz 28 držav 
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Kontaktirani Nezainteresirani Poslan NDA Niso podpisali NDA Podpisali NDA IM poslan Niso oddali NBO Oddali NBO Skrbni pregled Predstavitev
poslovodstva

Oddali BO

Pregled posameznih korakov prodajnega postopka

— Kontaktirali smo vseh 64 potencialnih investitorjev iz Dolgega seznama.

— Izmed 64 potencialnih investitorjev, sta bila 2 svetovalca (se ne štejeta kot zainteresirana), 4 neodzivni tudi po večkratnih poskusih (vsak potencialni investitor je bil deležen

vsaj dveh “follow-up“ elektronskih sporočil), 53 pa jih je odklonilo sodelovanje v prodajnem procesu ali pa je KPMG mreža ocenila, da zaradi različnih razlogov niso

zainteresirani.

— Po izraženem interesu je bil NDA poslan 5 potencialnim investitorjem. Izmed teh je bil NDA usklajen in podpisan z Medika, Salus Veletrgovina, Pošta Slovenije in Medis.

Oktal Pharma NDA ni podpisal.

— Po prejemu in pregledu procesne dokumentacije sta nas investitorja Pošta Slovenije in Medis obvestila, da s procesom ne bosta nadaljevala.

- Medis je kot razlog navedel poslovanje slabše od njihovih predvidevanj, kompleksno lastniško strukturo, motiviranost za prodajo, politično ozadje procesa ter

pomanjkanje resursov, ki bi jih lahko namenili za izvedbo prestrukturiranja. Kot so povedali bi bila njihova ponudba, tudi v kolikor bi jo oddali, nizka in ne bi zadovoljila

pričakovanj prodajalcev.

- Pošta Slovenije pa je kot pojasnila, da so potrebno pregledali poslovanje družbe, vendar niso našli dovolj sinergij, ki bi upravičile nakup. Prav tako so se tržne razmere

na trgu tako spremenile, da bi nakup družbe Farmadent za njih v tem trenutku preveč tvegan.

- Pojasnilo smo želeli dobiti tudi od družbe Medika, kjer pa konkretnih razlogov za ne-oddajo ponudbe niso podali.

— Indikativno nezavezujočo ponudbo je v predvidenem roku (do 18.3.2022) oddala družba Salus Veletrgovina. Naknadno smo nezavezujočih ponudb prejeli še od družbe LL

Grosist (25.3.2022).

— V predvidenem roku do 24.6.2022 sta zavezujoči ponudbi oddali družbi Salus Veletrgovina in LL Grosist. Na poziv za izboljšanje zavezujoče ponudbe sta do

15.7.2022 novi zavezujoči ponudbi oddali obe družbi Salus Veletrgovina in LL Grosist.

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev

Opombe: (1) Družba LL Grosist ni sodelovala v fazi zbiranja nezavezujočih pondub in je NBO posredovala po predvidenem roku. Naknadno je tudi podpisala NDA in prejela procesno dokumentacijo.

(2) NBO - Non-binding offer (Nezavezujoča ponudba); BO .- Binding offer (Zavezujoča ponudba)

Vir: KPMG analiza.

Faza zavezujočih ponudbFaza nezavezujočih ponudbMarketing faza

Neodzivni

Odstopili

Svetovalci
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— Virtualna podatkovna soba (VDR) je bila odprta dne 4.5.2022. Zastavljanje vprašanj je bilo prvotno v skladu z Obvestilom omogočeno do 18.5.2022, vendar se je ta rok,

skladno s podaljšanjem roka za oddajo zavezujočih ponudb, podaljšal do 8.6.2022. VDR je bil za potencialne investitorje zaprt z dnem, 17.6.2022.

— VDR je bil razdeljen na finančni, organizacijski, IT, davčni in pravni del, kamor so lahko dostopali vsi uporabniki virtualne sobe. Dodatna sekcija je vključevala tudi osnutek

Prodajne pogodbe in Družbene pogodbe do katere so prav tako lahko dostopali vsi uporabniki. Uporabniki, ki so podpisali aneks k NDA, t.i. „Sporazum o čisti podatkovni

sobi“, so lahko dostopali do posebne sekcije znotraj VDR, t.i. „Čiste podatkovne sobe“.

— Vsak potencialni investitor je imel v skladu z VDR Protokolom na voljo 50 vprašanj za navadni del VDR in 20 vprašanj, ki so jih lahko postavili uporabniki znotraj „Čiste

podatkovne sobe“. Investitorji so lahko posredovali tudi zahtevke za dodatno manjkajočo dokumentacijo.

— SALUS Veletrgovini je bila na njihovo pisno prošnjo odobrena dodatna kvota 25 vprašanj za navadni VDR.

Pregled aktivnosti tekom skrbnega pregleda

Pregled aktivnosti investitorjev

Investitor

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. LL Grosist d.o.o.

Število uporabnikov VDR 13 1

Število vpisov v VDR 407 7

Odstotek pregledanih dokumentov 77% 1%

Število zastavljenih vprašanj 60 (navadni VDR) + 14 (Čista podatkovna soba) 0

Odstotek odgovorjenih vprašanj 100% Ni bilo zastavljenih vprašanj.

Dostop do Čiste podatkovne sobe

Vstop v VDR 6.5.2022 25.5.2022

Komentar

Zunanji svetovalci KF Finance, Poslovno svetovanje Špela 

Rihar s.p., odvetnica Laura Tjaša Štruc, odvetnik Boštjan 

Kavšek in odvetnica Ivana Slabe. Predstavitve poslovodstva v 

Ljubljani, dne 27.5., se je udeležilo 6 oseb.

Brez finančnega, davčnega ali pravnega svetovalca. Niso 

izkoristili možnosti udeležbe na predstavitvi poslovodstva.

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev
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Pregled zavezujočih ponudb (1/3)

Opombe: (1) EV/EBITDA mnogokratnik, na podlagi plana EBITDA za leto 2022 v višini 285 T EUR.

(2) Plan poslovanja za obdobje 2022-2025, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe v mesecu aprilu 2022, je predvidevalo slabše poslovanje, kot je bilo predstavljeno v Informacijskem memorandumu iz februarja 2022.

Vir: Zavezujoča ponudba Salus 2022, Zavezujoča ponudba LL Grosist 2022. KPMG analiza.

Pregled prejetih zavezujočih ponudb

Investitor SALUS Veletrgovina LL Grosist

Datum prejema ponudbe 24.6.2022 24.6.2022.

Ponudba za 75% lastniški kapital na dan 

31.12.2021

4.875.000 EUR 

(velja ob predpostavki, da dobi investitor nakupno opcijo za nakup 

preostalega deleža v 2-3 letih)

5.200.000 EUR

Ponudba za 100% lastniški kapital na dan 

31.12.2021
6.500.000 EUR Ni navedeno. 

Ponudba za 100% celotni kapital na dan 

31.12.2021
6.928.000 EUR (24,3x1) Ni navedeno.

Nova ponudba z dne 15.7.2022

6.345.000 EUR za 75% lastniški kapital oziroma  8.460.000 EUR za 

100% lastniški kapital. Ponudba za 100% celotni kapital znaša 

8.888.000 EUR (31,2x1). 
V ponudbi ostaja predpostavka, da investitor v primeru nakupa 75% deleža dobi 

nakupno opcijo za nakup preostalega deleža v 2-3 letih, pri čemer je investitor za 

preostali 25% delež pripravljen plačati 2.115.000 EUR.

2.800.000 EUR za 75% lastniški kapital

Podlaga cene in predpostavke vrednotenja

Ponudbena cena je določena na osnovi ocene vrednosti družbe na dan 

31.12.2021 ob upoštevanju potencialnih sinergij. 

Ponudnik je izhajal iz podatkov o poslovno-finančnem položaju Skupine 

Farmadent na dan 31.12.2021 in 31.3.2022, ter planov poslovanja 

Skupine Farmadent za obdobje 2022-20252. 

Dodatno so bila tekom skrbnega pregleda identificirana ključna 

tveganja glede bistvenega zmanjšanja obsega poslovanja Skupine 

Farmadent, ki so tudi izpostavljena v revidiranem letnem poročilu 

(predvsem negotovost povezana z delujočim podjetjem za družbo 

Farmadent). 

Posledično je bila kot podlaga za ponujeno ceno upoštevana vrednost 

Skupine Farmadent na dan 31.12.2021 ter prilagoditev za morebitno 

zmanjšanje obsega poslovanja do datuma zaključka transakcije.

Predpostavljeno, da poslovna stavba in zemljišče v lasti družbe 

Farmadent na lokaciji v Mariboru ostaneta znotraj predmetne 

transakcije.

Ponudnik v svoji ponudbi ni navedel na kakšen način in na kakšnih 

podlagah je opredelil ponujeno ceno. 

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev
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Pregled zavezujočih ponudb (2/3)
Pregled prejetih zavezujočih ponudb

Investitor SALUS Veletrgovina LL Grosist

Financiranje transakcije

Lastniški kapital oz. kombinacija lastniškega in dolžniškega.

Ponudnik izjavlja, da načeloma sam razpolaga z viri financiranja, kar 

dokazuje z višino denarnih sredstev skupine Salus na dan 31.3.2022, 

kot je razvidno iz nerevidiranih finančnih izkazov v Poročilu o 

poslovanju družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za 

obdobje januar – marec 2022, objavljenem na SeoNet Ljubljanske 

borze dne 13.5.2022. Ta sredstva znašajo 16.017.631 EUR.

Ponudnik izjavlja, da v kolikor bo potrebno, bo pridobil denarna 

sredstva s kreditom s strani banke. V ta namen nam je Ponudnik 

posredoval tudi Pismo o nameri s strani NLB, iz čigar izhaja, da je 

banka pripravljena družbi Salus Veletrgovina odobriti dolgoročni kredit 

za financiranje nakupa družbe v višini 7 mio EUR oz. v višini 80% 

nakupne vrednosti.   

LL Grosist v ponudbi ni opredelil načina financiranja transakcije. Po 

dodatnem pozivu so nam posredovali stanje denarja na računu pri 

banki z dne 29.6.2022 v višini 5.995.724 EUR, kar zadošča za plačilo 

ponujene kupnine.

Potrebna soglasja

Ponudnik izjavlja, da je zavezujoča ponudba prejela potrebno odobritev 

NS edinega družbenika.

Potrebna bo še odobritev s strani skupščine edinega družbenika 

(predvideno kot odložni pogoj v SPA).

Odobritev organov za varstvo konkurence (AVK v Sloveniji in 

Makedoniji). Ponudnik ocenjuje, da bi lahko potrebna soglasja bila 

pridobljena v časovnem obdobju do 12 mesecev.

Pridobitev soglasja banke NKBM k spremembi lastništva, s katerim 

banka soglaša s spremembo lastništva in da zaradi te spremembe ne 

bo predčasno odpoklicala obstoječih kreditov ali odpovedala kreditnih 

pogodb.

LL Grosist je predložil odpravek sklepa NS, ki soglaša z oddajo 

zavezujoče ponudbe za odkup 75% poslovnega deleža družbe 

Farmadent.

Ostalih soglasij LL Grosist v ponudbi ni predvidel.

Vir: Zavezujoča ponudba Salus 2022, Zavezujoča ponudba LL Grosist 2022. KPMG analiza.

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev
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Pregled zavezujočih ponudb (3/3)
Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev

Pregled prejetih zavezujočih ponudb

Investitor SALUS Veletrgovina LL Grosist

Ostalo

Ponudnik nakup 75% deleža pogojuje s tem, da se na preostalih 

poslovnih deležih ustanovi nakupna opcija, katero lahko Ponudnik 

odkupi v roku 2 do 3 let po podpisu Prodajne pogodbe. Ob tem 

ponudnik izpostavlja, da bi bil pripravljen takoj odkupiti 100% 

delež.

Ponudnik je v Prodajno pogodbo dodal MAC klavzulo, ki določa, 

da lahko Ponudnik odstopi od pogodbe v kolikor bi bistveno 

neugodni dogodek, dejstvo ali okoliščina povzročila: 

i) na letni ravni (glede na izhodiščno leto 2021) najmanj 20%: 1) 

zmanjšanje prihodkov, ali 2) zmanjšanje sredstev, ali 3) 

povečanje stroškov ali obveznosti Skupine Farmadent, ali

ii) škodo ali odgovornost za Skupino Farmadent ali zmanjšanje 

vrednosti Skupine v višini najmanj 2 mio EUR.

Pri vsem navedenem se med drugim upoštevajo tako morebitno 

zmanjšanje obsega poslovanja ali izpad prihodkov zaradi izgube 

poslov kot posledica javnega razpisa Lekarniške zbornice 

Slovenije kot tudi morebitne kazni, ki potekajo pred Državnimi 

organi pred dnevom izpolnitve.

Ponudnik je v Prodajni pogodbi predvidel, da v kolikor se v roku 24 

mesecev po dnevu izpolnitve Skupini Farmadent v postopkih, ki 

potekajo pred Državnimi organi pred dnevom izpolnitve izrečejo kazni, 

ki v skupnem znesku dosegajo ali presegajo 1 mio EUR, se prodajalci 

zavežejo vrniti celoten znesek izrečenih kazni do maksimalne vrednosti 

2,5 mio EUR. 

Ponudba je veljala do vključno 26.9.2022 do 15:00 CET, pod pogojem, 

da se v tem roku dokončno uskladi kot tudi podpiše Prodajna pogodba.

Nova ponudba je veljala do vključno 19.10.2022 do 15:00 CET, pod 

pogojem, da se v tem roku dokončno uskladi kot tudi podpiše Prodajna 

pogodba.1

LL Grosist izjavlja, da se strinja s predlagano Družbeno pogodbo in 

Pogodbo o prodaji, ter nanj nima pripomb.

Opomba: (1) Salus Veletrgovina je kasneje svojo zavezujočo ponudbo večkrat podaljšal.

Vir: Zavezujoča ponudba Salus 2022, Zavezujoča ponudba LL Grosist 2022. KPMG analiza.
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❑ Prodajna komisija za prodajo družbe Farmadent nas je dne 1.7.2022 obvestila, da je po obravnavi našega poročila o vodenju

prodajnega postopka in o prejemu zavezujočih ponudb, na naš predlog sprejela sklep da se oba ponudnika (Salus Veletrgovina in

LL Grosist) pozove k podaji novih oziroma izboljšanih ponudb. Rok za prejem ponudb je bil 15.7.2022.

❑ Na podlagi novih prejetih zavezujočih ponudb z dne, 15.7.2022 je bilo ugotovljeno, da je investitor Salus Veletrgovina ponudil

občutno boljšo ponujeno ceno za nakup 75% lastniškega deleža družbe Farmadent. Družba Salus je tako ponudila 6.345 T EUR

(za 100% 8.460 T EUR), medtem ko družba LL Grosist 2.800 T EUR.

❑ Družba LL Grosist je v svoji novi zavezujoči ponudbi navedla, da je znižanje njihove ponujene cene posledica okoliščin, ki so

natopile v povezavi z javnim naročilom dobave zdravil, ki ga vodi Lekarniška zbornica Slovenije.

❑ Zaradi občutne razlike v ceni je KPMG predlagal, da se pogajanja z namenom uskladitve procesne dokumentacije začnejo z

družbo Salus Veletrgovina.

❑ Tekom pogajanj je bila sprejeta določitev na strani prodajalcev, da se proda 100% lastniški delež v družbi Farmadent.

❑ Dne 5.1.2023 je družba Salus Veletrgovina d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus d.d., s prodajalci OBČINA STARŠE,

MESTNA OBČINA MARIBOR, OBČINA DUPLEK, OBČINA HOČE-SLIVNICA, OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU,

OBČINA RAČE-FRAM, podpisala pogodbo o prodaji oziroma nakupu 100% poslovnih deležev družbe Farmadent d.o.o. za

skupno kupnino v višini 8.460.000 EUR.

❑ Pogodba je predmet določenih odložnih pogojev, med drugim, pridobitve potrebnih odobritev pristojnih organov za varstvo

konkurence, soglasja občinskih svetov prodajalcev in soglasja skupščine družbe Salus d.d.

Projekt Care – predstavitev za občinske svete prodajalcev
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2017 2018 LTM 6/21 2021 2022 2021 LTM 3/2022 2022 2021 LTM 3/2022 2022

€'000 real. plan real. real. plan real. real. plan real. real. plan

Prihodki od prodaje 112.278 107.756 92.892 91.283 96.140 91.283 90.571 90.647 91.283 90.571 90.647

EBITDA 2.566 2.518 660 170 1.289 170 250 285 170 250 285

EBITDA marža (%) 2,3% 2,3% 0,7% 0,2% 1,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%

Finančne obveznosti (brez najemov) 7.594 n.p. 2.070 2.191 n.p. 2.191 1.393 n.p 2.191 1.393 n.p

Neto dolg1
7.456 n.p. 1.889 2.187 n.p. 2.187 1.245 n.p. 2.187 1.245 n.p.

Kapital (knjigovodska vrednost) 8.594 n.p. 8.888 8.404 n.p. 8.404 8.459 n.p. 8.404 8.459 n.p.

Primerjava ponudb Salus

€'000

Datum prejema ponudbe

Datum vrednotenja

Ponudba za 51% delež

Ponudba za 75% delež

Ponudba za 91,51% delež

Ponudba za 100% delež

Prilagojen neto dolg

Enterprise Value (EV)

EV / EBITDA mnogokratnik 6,6x 6,7x 15,4x 59,6x 7,9x 40,7x 27,7x 24,3x 52,3x 35,5x 31,2x

Ponujena cena / knjigovodska vrednost kapitala

Primerjava ponudb LL Grosist

€'000

Datum ponudbe

Datum vrednotenja

Ponudba za 51% delež

Ponudba za 75% delež

Ponudba za 100% delež

Prilagojen neto dolg 

Enterprise Value (EV)

EBITDA mnogokratnik 11,5x 44,6x 5,9x 43,3x 29,4x 25,8x 24,5x 16,6x 14,6x

Ponujena cena / knjigovodska vrednost kapitala

Opombe: (1) Hipotetična vrednost - investitor v svoji ponudbi ni navedel ponujeno ceno za 100% lastniški delež. (2) Prilagojen neto dolg enak kot ga je upošteval Salus.

3.733

428

4.161

0,44x

Skupina Farmadent - osnovni finančni podatki

LL Grosist - Zavezujoča ponudba NOVA

15.7.2022

n.p.

n.p.

2.800

n.p.

8.460

428

8.888

1,01x

SALUS - Zavezujoča ponudba NOVA

15.7.2022

31.12.2021

n.p.

6.345

0,73x 0,82x

25.3.2022 24.6.2022

n.p. n.p.

7.590

SALUS - Stara ponudba SALUS - Nezavezujoča ponudba SALUS - Zavezujoča ponudba 

n.p.

6.500

n.p. 30.6.2021 31.12.2021

n.p. n.p. 4.875

4.616

n.p.

9.050

n.p.

7.361

n.p.

24.9.2018 18.3.2022 24.6.2022

428

1,02x 0,77x

6.928

1.090

10.140

1.090

LL Grosist - Zavezujoča ponudba

6.933

5.200

428

16.963

9.507

n.p.

8.700

7.456

1,11x

Opombe:  V obdobju od 31.12.2017 do 31.12.2021 je bilo izplačanih 3.435 T EUR dividend. 

(1) Neto dolg izračunan kot finančne obveznosti zmanjšane za denar in denarni ustrezniki. (2) Neto dolg na datum 31.12.2017. (3) Prilagojen neto dolg na datum 30.6.2021 in diskont za tržljivost. (4) 

Prilagojen neto dolg na datum 31.12.2021

LL Grosist - Nezavezujoča ponudba

5.000

4.000

6.500

32 4

1

2

4

1

Primerjava prejetih nezavezujočih in zavezujočih ponudb
Projekt Care - priloge
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V nadaljevanju vam pošiljamo kronološki pregled pomembnejših datumov 

tekom prodajnega postopka družbe Farmadent d.o.o.: 

– 3.9.2021 – podpisana pogodba za vodenje prodajnega postopka med 

KPMG poslovno svetovanje d.o.o. (»KPMG«) in Mestno občino Maribor 

(»MOM«);

– 15.10.2021 – objava Poziva za javno zbiranje ponudb v Uradnem Listu RS 

št. 163 z dne 15.10.2021;

– 20.10.2021 – začetek trženja (kontaktiranje potencialnih investitorjev s 

Teaserjem);

– 8.12.2021 – Skupna prodajna komisija na svojem 14. sestanku sprejme 

sklep o podaljšanju roka za nezavezujoče ponudbe do 31.1.2022;  

– 24.1.2022 - Skupna prodajna komisija na svojem 15. sestanku sprejme 

sklep o podaljšanju roka za nezavezujoče ponudbe do 28.2.2022; 

– 16.2.2022 - Skupna prodajna komisija na 16. sestanku sprejme sklep s 

katerim potrjuje spremenjen Poziv za javno zbiranje ponudb za sklenitev 

pogodbe o nakupu poslovnih deležev v družbi Farmadent d.o.o. Poziv se je 

tudi spremenil v delu, da se je prodajal 51% lastniški delež, ponudniki pa 

so lahko oddali tudi ponudbo za večji delež. Rok za zbiranje nezavezjuočih

ponudb se je podaljšal do 18.3.2022;

– 18.2.2022 – objava posodobljenega Poziva za javno zbiranje ponudb v 

Uradnem Listu RS št. 20 z dne 18.2.2022. Novi rok za prejem 

nezavezujočih ponudb določen 18.3.2022;

– 11.3.2022 – podpisana pogodba med KPMG in MOM za pripravo 

prodajalčevega finančnega in organizacijskega skrbnega pregleda;

– 18.3.2022 – prejem nezavezujoče ponudbe s strani Salus Veletrgovina 

d.o.o.;

– 25.3.2022 – prejem nezavezujoče ponudbe s strani LL Grosist d.o.o.;

– 4.4.2022 – predstavitev poročila za 1. fazo postopka prodaje s strani 

KPMG;

– 4.5.2022 – povabilo obeh potencialnih investitorjev v drugi krog in 

odprtje podatkovne sobe;

– 27.5.2022 – izvedena predstavitev poslovodstva (Farmadent d.o.o. in 

Gopharm d.o.o.) potencialnemu investitorju družbi Salus;

– 17.6.2022 – zaprtje podatkovne sobe za potencialne investitorje;

– 23.6.2022 – Državna revizijska komisija (»Dkom«) kot neutemeljen v 

celoti zavrnila Farmadentov zahtevek za revizijo glede javnega naročila 

za dobavo zdravil na recept za 12 javnih lekarniških zavodov za štiri leta;

– 24.6.2022 – prejem zavezujočih ponudb s strani obeh potencialnih 

investitorjev

– 4.7.2022 – zaradi objave Dkom glede zavrnitve zahtevka za revizijo, ki bi 

lahko pomembno vplivalo na oddane zavezujoče ponudbe, poziv obema 

investitorjema, ki sta že oddala zavezujoče ponudbe, da oddata 

posodobljeni zavezujoči ponudbi;

– 15.7.2022 – prejem posodobljenih zavezujočih ponudb s strani obeh 

potencialnih investitorjev (Salus Veletrgovina d.o.o. in LL Grosist d.o.o.);

– 21.7.2022 – predstavitev poročila za 2. fazo postopka prodaje s strani 

KPMG;

– 27.7.2022 – povabilo najboljšega ponudnika k pogajanjem;

– 19.9.2022 – uskladitveni sestanek glede Kupoprodajne pogodbe in nove 

družbene pogodbe;

– 5.1.2023 – podpis Kupoprodajne pogodbe

Kronološki pregled vodenja prodajnega postopka
Projekt Care - priloge
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FARMADENT 2023
Izzivi poslovanja in prodajni proces

JURIJ PIVKA, direktor
Februar 2023



Vsebina

1. Opis veledrogerijske dejavnosti

2. Farmadent – pregled zadnji 10 let, mejniki: ustanovitev LLG, 

ZLD-1, ZLD-1c 

3. Stanje na področju farmacevtske industrije v SLO in širše

4. Stanje dobaviteljev in ukrepi Farmadenta po ZDL-1c

5. Problematika Javnih razpisov

6. Scenariji t.i. „In House“



1. Veledrogerijska dejavnost:

 Osnovna dejavnost družbe Farmadent je veletrgovina z zdravili in medicinskimi 

pripomočki. Farmadent kupuje blago od proizvajalcev in ga distribuira dnevno 

lekarnam. 

 Farmadent torej ni proizvajalec zdravil – opravljamo storitveno dejavnost dostave 

in skladiščenja

Proizvajalci zdravil:

Krka, Lek, Bayer, 

Pfizer, Novartis itd.

FARMADENT: „box mover“

Skladiščenje 

Distribucija do posameznih 

lekarn

Bolnišnice, Lekarniški 

zavodi oz. posamezne 

lekarne



 100% reguliran trg, cene zdravil

določa ZZZS. Dvig cen ni moč s

strani FD.

 Marža veletrgovca je regulirana

in določena s formulo: 0,50€ +

1,1% od vrednosti (max 27€)

 Ni indeksacije z inflacijo, maržo

veletrgovca določa ZZZS

 Dvig cen ni mogoč, plačnik je

ZZZS

1. Maržni sistem Veletrgovine z zdravili:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Struktura cene zdravila

DDV Lekarna Veletrgovec PEC

PROIZVAJALEC

Veletrgovska marža v ceni zdravila je med 4%-6%, največji del – cca 

80% je PEC (proizvajalčev element cene)



1. Veledrogerijska marža - regulirana s strani 

države:
Za profitabilnost veletrgovine z zdravili in definirane

marže s strani ZZZS je ključen pogoj: EKONOMIJA

OBSEGA!

• V strukturi cene zdravila je povprečen delež

veletrgovca med 4%-6%.

• Farmandent je s cca 80mio€ prometa in odvisnostjo

od Salusa in Kemofarmacije pod mejo

proftiabilnosti zaradi fiksnih stroškov in št.

zaposlenih

Proizvajalčev 
element 

cene

80%
Delež 

veletrgovca
4%-6%

Lekarne
7%

DDV
9%

STRUKTURA CENE ZDRAVILA

Proizvajalčev element cene Delež veletrgovca Lekarne DDV
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Poslovni model veletrgovcev se spreminja, Farmadent je ostal na osnovni 
dejavnosti, kot edinem viru prihodkov 

Veletrgovci v SLO:  Kemofarmacija in Salus delujeta na več področjih:

• Logistika / 

skladiščenje

• Pre-pakiranje, 

„etiketiranje“, 

sproščanje na trg

• Logistika / skladiščenje

• Pre-pakiranje, „etiketiranje“, 

sproščanje na trg

• Nosilec dovoljenja za promet

• Regulatorne storitve

• Svetovalna dejavnost consulting

• E- izobraževanje za lekarne

• Prenos lastništva iz  McKesson na 

Phoenix, največjega veletrgovca 

z zdravili v EU

• Logistika / skladiščenje

• Pre-pakiranje, „etiketiranje“, 

sproščanje na trg

• Nosilec dovoljenja za promet

• Regulatorne storitve

• Svetovalna dejavnost 

consulting

• T.I: Patient support programi

• 2021 Telemedicina (Medisal)

• 2019 Nakup Sanolabor in 

verigo specializiranih trgovin

• Širitev na Adria regijo (Carso, 

Sanol)



2. Trenutno stanje:

Osnovni problem družbe je da nimamo pogodbe z vsemi proizvajalci zdravil

in smo odvisni od dobav preko Kemofarmacije in Salusa, ki večino marže

zadržita zase

Farmadent cca 35% zdravil kupuje od Kemofarmacije in Salusa:

1. KF in SA zase zadržita 80% marže po pravilniku in nam odstopita le

20% marže

2. Zaradi tega v sum-i, celoten RVC Farmadenta pade iz 6-6,5% na 4%

3. Realne potrebe Farmadenta so bistveno višje, vendar nam KF in Salus

ne dato toliko blaga, kot ga naročimo.

4. Problematika Javnih razpisov lekarn



2009 2014 2016 20182013 2015 2017 2019 202120202007 20222008

Nakup 

Gopharm

ZLD-1cZLD-1

Prehod 

lastništva iz 

MLM na 

MOM

Nakup 

Hygia NM

2. Farmadent zadnjih 10 let in ključni mejniki 

Ustanovitev 

LLG

Ustanovitev LL Grosista (4 veletrgovcev SLO) 

je bila ključen sprožilec zakona ZLD-1 in 

vodila je v stanje, kjer je Farmadent 

kolateralna škoda. 

Odpoved 

Kemofarm

acije

Umik multinacionalk in 

izguba dobaviteljev

Pritiski na izvedbo JN 

za zdravila

Pogodba s 

Kemofarm

acijo



FINANČNI PODATKI OD 2015 – 2021
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FARMADENT OD 2016 - 2021

Farmadent od 2016 - 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRIHODKI

Čisti prihodki 89.058.884 97.529.212 92.612.827 91.038.278 83.004.590 79.278.502 

RVC

Razlika v ceni (RVC) Celotna razlika v ceni - RVC 5.441.422 5.802.119 6.152.029 5.443.949 4.240.643 3.689.509

RVC iz celotne prodaje v % 6,1% 5,9% 6,6% 6,0% 5,1% 4,7%

POSLOVNI IZIDI

Poslovni izid iz poslovanja - EBIT 1.081.332 1.275.933 1.960.494 1.381.408 94.733 -588.926 

Posl.izid iz posl. + amort. + popravki = EBITDA 1.835.426 2.342.068 2.819.317 2.278.152 932.032 143.917 

Čisti poslovni izid 1.328.686 1.272.398 1.841.448 2.099.107 350.083 -562.093 

ZAPOSLENI

Število zaposlenih 70 67 70 68 71 66 

Zaradi izgube pogodbe s Kemofarmacijo, 

nižjo maržo Salusa in odpovedi 

dobaviteljev ja profitabilnost padla



TREND DOLOČENIH FINANČNIH KATEGORIJ od 2015 - 2021
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Trg vsota: zunanje in bol. Lekarne 2017-2022

• Kemofarmacija in Salus 

konstanto rasteta.

• Kemofarmacija ima MS cca 

45%

• Salus ima MS cca 40%

• LL Grosist (samo Lekarne 

LJ in MS 7%-8%
- € 

200.000.000 € 

400.000.000 € 

600.000.000 € 

800.000.000 € 

1.000.000.000 € 

1.200.000.000 € 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Farmadent vs. celoten trg

Celoten TRG SLO Farmadent Linearna (Celoten TRG SLO) Linearna (Farmadent )

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Celoten TRG SLO 708.807.193 € 757.250.780 € 797.547.088 € 870.070.635 € 921.662.256 € 1.007.327.487 € 

Farmadent 87.735.746 € 83.065.931 € 84.558.667 € 76.150.869 € 70.081.352 € 67.284.148 € 

Vir: IQUVIA Market Viewer 2023, podatki samo Farmadent brez Gopharma

Tržni delež FD 7%



Tržni delež Farmadent 2017-2022

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Farmadent  - tržni delež 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Farmadent 12% 11% 11% 9% 8% 7%

Vir: IQUVIA Market Viewer 2023, podatki samo Farmadent brez Gopharma

Farmadentu pada tržni 

delež konstantno zadnji 6 

let!

Problem – dobavljivost 

blaga



Problematika skladišča

 Farmadent nima svojega skladišča – skladišče je last 

Mariborskih Lekarn

 S strani JAZMP smo bili že večkrat opozorjeni, da je skladišče 

neustrezno in neustreznost skladišča predstavlja visoko 

tveganje za poslovanje

 Investicija v novo skladišče – 15 mio€ 



3. Razmere na trgu farmacije v SLO

 UMIK VEČ FARMACEVTSKI DRUŽB IN PREHOD NA 

DISTRIBUTERSKI MODEL

 https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/beg-tujih-farmacevtov-je-

priloznost-za-domaca-podjetja/

 Umik Astra Zeneca, Sanofi, GlaxoSmith Kline, Aspen

pharma itd.

 Tuja originatorska podjetja iščejo optimizacijo 

poslovanja.  Posledično tudi želijo delati z manj 

veletrgovci. Farmadent, je kot 3. največji 

veletrgovec izgubil več direktnih pogodb z 

dobavitelji.

 Kemofarmacija in Salus sta bolje pripravljena na 

navedene spremembe, ker nudita osnovno skladiščenje 

tujim podjetjem in predvsem Salus ima podjetje 

Sanolabor in mrežo maloprodajnih trgovin.



4. Stanje na področju dobaviteljev:

 Z veliko dobavitelji Farmadent ni imel nikoli direktnih pogodb

 Dolgo letna odvisnost od drugih večjih veletrgovcev, da smo ohranjali status –

veletrgovca polnega obsega.

 Do leta 2020 je bila prodaja med veletrgovci stabilna. Do leta 2020 smo imeli

pogodbo s Kemofarmacijo, ki nam je odstopila 60% marže, kar je omogočalo

pozitivno poslovanje. Enako Salus.

 V letu 2020 nam je zaradi ZLD-1 Kemofarmacija odpovedala pogodbo. Posledica le

tega, so rezultati v 2021. Salus nam ni odpovedal pogodbe, vendar je znižal

odstop marže na cca 20%. Prav tako pa tudi odpovedi multinacionalk, zaradi

optimizacije njihovega dela na 2 mio trgu Slovenije.

 Trenutna realna dobavljivost blaga s strani Farmadenta, brez dobav preko Salus in

Kemofarmacija je 57% (glede na št. SKU)*

 * Analiza iQUVIA



4. Stanje dobaviteljev brez direktne dobave:

LETNA

VREDNOST

1GSK 5.120.516 JUNIJ 2021

2JANSSEN 3.716.448 JANUAR 2020

3NOVARTIS 3.231.577 NIKOLI DIREKTNO

4ABBVIE INC. 2.069.289 JANUAR 2020

5ASTRAZENECA 1.224.098 JUNIJ 2020

6BAUSCH 1.177.957 JUNIJ 2020

7ALKALOID 1.162.735 AVGUST 2021

8MSD 1.098.222 2016

9MERCK KGAA 1.059.630 NIKOLI DIREKTNO

10PLIVA 744.205 DECEMER 2020

11CHIESI 737.522 NIKOLI DIREKTNO

12GILEAD 692.698 NIKOLI DIREKTNO

13BIOGEN 550.365 NIKOLI DIREKTNO

14TEVA 480.066 DECEMER 2020

15DR.FALK 462.786 NIKOLI DIREKTNO

16ASPEN 392.301 NIKOLI DIREKTNO

17ALCON 322.041 2017

18CENTOCOR 305.957 NIKOLI DIREKTNO

19SHIRE 294.440 NIKOLI DIREKTNO

20TAKEDA 229.411 NIKOLI DIREKTNO

21STADA 209.846 NIKOLI DIREKTNO

22GRUNENTHAL 182.109 2017

23BIOFORCE 180.703 NIKOLI DIREKTNO

24CATALENT 174.720 NIKOLI DIREKTNO

25SAMSUNG 136.566 NIKOLI DIREKTNO

25.956.207 

Farmadent ni nikoli imel 

100% dobavljivosti zdravil. 

V letu 2023 sta napovedala 

odhod Beirsdorf, Swixx

biopharma in Astellas. 

Trendi, da tuja podjetja 

poslujejo z 1 ali 2 

veletrgovcema v Sloveniji 

se nadaljujejo



4. Realna dobavljivost blaga s strani 

Farmadenta:

Glede na število SKU škatlic 

ima Farmadent s strani 

direktnih dobaviteljev le 57% 

dobavljivost. 

Glede ostalega blaga smo 

odvisni od Kemofarmacije in 

Salusa.

Do 2020 je bilo takšno stanje vzdržno, saj smo dobili večino manjkajočega blaga od 

Kemofarmacije in Salusa s 60% odstopa marže



4. Razlogi za problematiko dobaviteljev:

 Ključno za razumevanje je, da problematika dobaviteljev ni

vezana na težave, ki so izhajale iz prvotne vsebine ZLD-1.

Sprememba zakona Nov 2021 ZLD-1c ni imela vpliva na

izboljšanje dobavljivosti blaga.

 Osnova je v tem, da je Slovenski trg izjemno majhen iz

perspektivne multinacionalk in trendi so delati s čim manj

lokalnimi veletrgovci.

 Osnovna skrb tujih far. podjetij je, da pacienti dobijo zdravilo

v lekarni, ne glede na to, kdo je veletrgovec in to lahko

dosežejo samo z 1 veletrgovcem.



4. Ukrepi Farmadenta po sprejetju ZLD-1c 

Nov 2021

 FD poda 2020 prijavo več podjetij AKV –

poizvedovanja s strani AVK so v teku

 Decembra 2021 je Odv. pisarna Gorjup

pripravila na osnovi 2 pravnih mnenj (prof.

Hojnik in Dr. Repas in PF MB) poziv

proizvajalcem za sklenitev pogodb.

 Poziv poslan in v roku meseca dni smo dobili

več odgovorov

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

Maribor, 15.12.2021 
 
 

 
SUBJECT: PROPOSAL TO CONCLUDE A DISTRIBUTION AGREEMENT 
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
We are writing to you regarding our past cooperation and Distribution Agreement that has 
been terminated in 2019, due to reorganization, internal and external optimization and 
rationalization of distribution models. Our cooperation was based on high professional 
standards and all contractual and legal obligations were fulfilled in accordance with the 
Distribution Agreement and legal framework. Unfortunately, our cooperation has been 
terminated and our company was deprived of supply with medicinal products from your 
company. At this point we inform you that in the Republic of Slovenia wholesalers of medicinal 
products are allowed to purchase medicinal products from business entities that have a 
marketing authorization for medicinal products (directly from manufacturers) and business 
entities that have a marketing authorization for wholesale of medicinal products (indirectly 
from wholesalers). Unfortunately, not only was the cooperation between our company and 
your company as a manufacturer of medicinal products terminated, but also the cooperation 
between our company and the largest wholesaler of medicinal products in terms of market 
power in the Republic of Slovenia Kemofarmacija d.d. The above-mentioned wholesaler 
refuses to renew the terminated cooperation, as a result of which our company is absolutely 
deprived of supply with medicinal products manufactured by your company – either directly 
through the manufacturer or indirectly through other wholesalers. 
 
One of the causes for the above-mentioned termination of the Distribution Agreement was 
the alleged non-compliance with the regulatory framework in Slovenia. On the 30th of 
November 2021 the Act Amending the Pharmacy Practice Act (Zakon o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C)) was published in the Official Gazette of the 
Republic of Slovenia (o. 186/2021), which abolished the disputed legal regulation. The Act 
Amending the Pharmacy Practice Act stipulates the following: 
 
In the Pharmacy Practice Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 85/16, 77/17 and 
73/19), in Article 26, a new third, fourth and fifth paragraphs are added after the second 
paragraph, which read as follows:  



4. Povzetki odgovorov: (ORIGINALI PRILOŽENI)

Please be informed that we do not share your views on the legal side and as previously explained, 
AstraZeneca’s decision in 2019 was taken based on good business reasons and for streamlining its 
distribution model.  In case AstraZeneca’s distribution model will change in the future, Farmadent 
will be invited to participate to any selection process organised by AstraZeneca. 

As you know, AbbVie was under no obligation to conclude a new agreement with you.  We 
emphasize that we are constantly monitoring the market to ensure that our distribution system 
guarantees efficient, continuous and uninterrupted supply  of our products to all customers in 
Slovenia. Our system is fully and efficiently meeting demand, in accordance with all appliable laws 
and regulations. Given the size of the market and current market conditions we are not planning any 
expansion of our current system in the near future.  We find your allegations that AbbVie has 
breached competition law unfounded, and we dispute your position.  

AbbVie:

Astra Zeneca:

Janssen:

Sklep: Odvetniška pisarna je potrdila, da dobaviteljev ne moremo prisiliti, da bi nam dali pogodbe in se lahko 

samostojno odločajo s kom bodo poslovali. Glede na velikost trga SLO, 1-2 veletrgovca  



Pravno mnenje glede možnosti doseganja 

pogodbe z tožbo



5. Problematika Javnih razpisov

 Javni lekarniški zavodi so po ZJN-3 dolžni izvajati razpise. Več let razpisov niso delali in zato je v

2022 večina Lekarniških Zavodov in Direktorjev dobilo ovadbe in tvegajo potencialno velike kazni.

 Specifika Lekarn v SLO: vsa zdravila želijo naročati pri 1 veletrgovcu, drobljenje naročil jim

predstavlja dodatno delo, logistično (več dostav na dan) in kadrovsko

 Potrebovali bi vsaj nad 90% direktno dobavljivost blaga – realno imamo 57%!

SKLEP:  Javni razpisi za dobavo zdravil predstavljajo katastrofalno tveganje za 

družbo Farmadent in tveganje stečaja



Trenutno stanje razpisov

Customer Fak. prodaja 2022 Razpis

K00095 - JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE 
MARIBOR 32.835.495,89 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00458 - DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO P.O. 3.312.464,62 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00207 - LEKARNA VELENJE 2.342.483,82 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00044 - CELJSKE LEKARNE 1.837.480,59 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00439 - ZASAVSKE LEKARNE  TRBOVLJE 925.155,98 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00222 - LEKARNE PTUJ 659.176,85 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00169 - LEKARNA ORMOŽ 483.695,26 RAZPIS „GORENJSKE LEKARNE"
K00194 - LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA 421.335,02 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

K00101 - KOROŠKA LEKARNA 185.782,52 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

K00159 - LEKARNA MOZIRJE 170.733,77 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

K00186 - LEKARNA SEVNICA 158.103,57 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

K00449 - ŽALSKE LEKARNE ŽALEC 34.079,68 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

K00093 - JAVNI ZAVOD LEKARNA KRŠKO 17.012,55 RAZPIS "KOROŠKE LEKARNE 11 ZAVODOV 

43.379.421 €

• Trenutno sta aktualna 3 razpisa skupin Javnih Lek. Zavodov  – kar je celoten segment poslovanja z 

javnimi lekarnami Farmadenta in skupaj predstavlja  56% prometa družbe

• 1 Razpis je že izvedbeni fazi!

• Spodnji scenarij nadaljevanja poslovanja predvideva izgubo celotnega segmenta Javnih Lek. 

Zavodov v 2023.



Izguba segmenta Javnih lekarn

Vp Code Vsota od Sales (LCY)
01 Mariborske lekarne 32.831.640,79 Javni zavodi: 43.379.421 € 
02 Zunanje lekarne 10.547.780,66 
03 Zasebne lekarne 13.703.561,79 Ostalo: 34.279.778 €   
04 Bolnišnice 5.880.541,75 
05 Veledrogerije 2.525.832,52 
06 Zdravstveni domovi 14.896,01 
07 Optike 15.239,05 
08 Veterina 20.457,90 
09 Veledrogerija-tujina 4.617.299,78 
10 Ostali 39.273,21 
11 Special.prod. 3.667,93 
12 Veledrogerija Gopharm 5.320.764,42 
13 Veledrogerija-posredni izvoz 2.138.243,94 
Skupna 
vsota 77.659.199,75 77.659.199€ 

Padec prometa iz 77 mio€ 

na cca 34,27 mio€

Trenutno bi ob izgubi JN 

ohranili :

• Segment zasebnih 

lekarn

• Bolnišnice 

• Prodajo drugim 

veledrogerijam

• Izvoz



Tveganja 2023:

Vp Code 2022 Tvegajna 2023

03 Zasebne lekarne 13.703.561,79 Potencialen padec prometa - 30% 

04 Bolnišnice 5.880.541,75 Potencialen padec prometa - 50% 

05 Veledrogerije 2.525.832,52 
06 Zdravstveni domovi 14.896,01 
07 Optike 15.239,05 
08 Veterina 20.457,90 
09 Veledrogerija-tujina 4.617.299,78 Potencialen padec prometa - 50% 

10 Ostali 39.273,21 
11 Special.prod. 3.667,93 
12 Veledrogerija Gopharm 5.320.764,42 Potencialen padec prometa - 75% 

13 Veledrogerija-posredni izvoz 2.138.243,94 Potencialen padec prometa - 50% 

Skupna 

vsota 34.279.778€ 21.200.000   

TVEGANJA

Ocenjujemo, da bi zaradi 

izgube segmenta JN, 

tržni delež Farmadenta

padel pod 3%

1. Izguba dodatnih 

dobaviteljev (Pfizer, 

Roche, Bayer, itd.

2. Posledično manj blaga 

in zmanjšan obseg 

poslovanja tudi z 

drugimi segementi

3. Visoko tveganje 

nelikvidnosti  tekom 

leta 2023



Predviden poslovni izid*

Prihodki 21.200.000

bruto marža 1.059.947,28

bonus-cca 600.000,00

neto marža 459.947,28

1. Stroški energije (elektrika, plin, gorivo) cca (med 200-250) 250.000,00

2. drugi stroški materiala cca 30.000,00

3. stroški storitev brez prevoznikov (bi imeli lastne) cca (450-500) 450.000,00

4. stroški amortizacije skupaj z najemom skladišča cca 450.000,00

5. Strošek plač 1.000.000,00

6. ostali stroški 15.000,00
skupaj stroški 2.195.000,00

EBIT (izid-izguba iz poslovanja) -1.735.052,72

Predviden poslovni 

izid za leto 2023 ob 

predpostavki 

realizacije vseh JN, 

navedenih tveganj in 

reorganizaciji z 

nižanjem št. 

zaposlenih za cca 45 

oseb*

Skupni stroški dela v letu 

2022 so bili 2,6mio€

V primeru brez vstopa strateškega lastnika  in ob realizaciji razpisov, ocenjujemo 

visoko tveganje za stečaja in vrednost podjetja bi bila enaka likvidacijski vrednosti. 

*ocena 2023, na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov



Stanje leto 2023 povzetek:
Kombinacija JN, kjer lekarne zahtevajo 100% dobavljivost in omejen
dostop do vsega blaga, rezultira v kritični ogroženosti družbe in
posledično tvegamo nelikvidnost podjetja in posledično stečaj:

Velika izguba izgube premoženja lastnikov oz. veliko
gospodarsko škodo

 Izguba delovnih mest več kot 60 FD + 15 Gopharm in socialna
problematika

Trenutna situacija rezultira v nujnost:

A: Povezava s strateškim partnerjem – razvoj družbe

B: Nadaljevanje obstoječega stanja – izjemno visoko tveganje stečaja,
velik socialni problem (skupaj cca 75 zaposlenih) in izgube premoženja
lastnikov oz. veliko gospodarsko škodo



Problematika t.i. „IN HOUSE“ modela

• 55 enot

• Skupni promet cca 160 mio€ 
• cca 37 zaposlenih v LLG

• LL Grosist dela samo LJ lekarne, kot „in house“ 

dobavitelj

• Od celotnega prometa lekarn, lahko s svojimi 

direktnimi dobavami LLG pokrije cca 50% 

zahtev, ostale Kemofarmacija in Salus

• LL G je v 2023 izgubil PLIVA, SANOFI, SWIXX  -

enako kot FD imajo velike težave z dobavitelji

• LL G ima promet cca 80 mio € samo z 55 

lekarnami v LJ in okolici

• 20 enot

• Skupni promet cca 60 mio€



Problematika t.i. „IN HOUSE“ modela

FARMADNET LL GROSIST

• 100 % prometa samo z L Lekarnami

• Tudi LL Grosist izgublja  direktne 

dobavitelje. V 2023: Sanofi, Pliva, Swixx

• LLG ima še manj direktnih dobaviteljev, 

kot mi.

• 37 zaposlenih

• Promet z MLM je samo cca 35%

• Če bi delali samo z MLM bi nam prodaja 

padla iz cca 80mio€ na 30mio€

• Odpuščanje min 40oseb FD + 15 

Gopharm – velika socialna problematika

• Največji problem:

• Postali bi veletrgovec za samo 20 

lekarn

• Z vidika dobaviteljev povsem 

nepomemben in izgubili bi še 

dodatne pogodbe o dobavi in to je 

100% obsodba na propad



Scenarij: „In house“

 Ljubljanske lekarne so dovolj velike, da lahko LLG ustvari 80 mio€ prometa

samo z matično lekarno. Mariborske so premajhne – ekonomija obsega!

 Lastništvo pod MLM – postopek dolgotrajen in v tem času se lahko problematika

JN zaostri

 V najboljšem scenariju cca Farmadent ohrani 30 mio € prometa (padec iz 80 mio

€)

 Odpuščanje 60+15 oseb – FD nima likvidnih sredstev za toliko odpravnin

 Padec vrednosti podjetja za MOM (izguba več mio€ premoženja) - Farmadent ne

bo več nikoli vreden toliko kot je ponujeno sedaj!

 Problematika GoPharm (likvidacija?)

 Visoko tveganje NE uspeha „in house“ modela. Kemofarmacija oz. Salus lahko

ponudita višje popuste na letni obseg prodaje in nas izrineta tudi iz MLM

 Tržni delež družbe bo padel na 2%-3% in pričakujemo lahko odhod nadaljnjih

dobaviteljev (Roche, Pfizer, BI, Bayer itd.)



Predviden poslovni izid*  

Prihodki 27.017.000,00

bruto marža 1.887.000,00

Bonus MLM 900.000,00

neto marža 987.000,00

1. Stroški energije (elektrika, plin, gorivo) cca (med 200-250) 250.000,00

2. drugi stroški materiala cca 30.000,00

3. stroški storitev brez prevoznikov (bi imeli lastne) cca (450-500) 450.000,00

4. stroški amortizacije skupaj z najemom skladišča cca 450.000,00

5. Strošek plač 1.000.000,00

6. ostali stroški 15.000,00
skupaj stroški 2.195.000,00

EBIT (izid-izguba iz poslovanja) -1.208.000,00

Predviden poslovni 

izid za leto 2023  t.i. 

in house scenarija in 

reorganizaciji z 

nižanjem št. 

zaposlenih za cca 45 

oseb*

Skupni stroški dela v letu 

2022 so bili 2,6mio€

V primeru prehoda na t.i. „In house“ model, ocenjujemo da bi podjetje izgubilo 

večino vrednost oz. bi ga lastniki izjemno težko prodali. 

Vrednost podjetja bi bila enaka likvidacijski vrednosti.

*ocena 2023, na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov



Scenarij „in house“ 
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Scenarij "in house" in tveganja

Celoten TRG SLO Farmadent Linearna (Celoten TRG SLO) Linearna (Farmadent )

Tržni delež FD bi padel 

na med 2%-3% trga. Pri 

takem MS je visoka 

gotovost, da bi izgubili 

večino dobaviteljev in 

podjetje bi končalo v 

stečaju



Scenarij: „In house“  povzetek

 Izguba kupnine za MOM in občane Maribora in drugih občin ustanoviteljic -

velika gospodarska škoda!

 Podjejte bi ciljno oslabili, zmanjšali obseg prometa iz 80 mio, na pod 30mio

in s tem bi izgubilo vrednost, torej nikoli ga več ne bi mogli prodati za

takšno kupnino.

 Velik socialni problem – odpuščanje cca 60 oseb v FD + 15 Gopharm

 Glede na to, da bi postali majhna veledrogerija (cca 3% tržni delež) bi

zagotovo pričeli izgubljati dobavitelje, saj jih že sedaj kot smo bistveno

večji, cca 10% tržni delež. Ocenjujem, da bi tudi Lek in Krka lahko nehali

delati z nami, kar pomeni takojšni stečaj.

 Podjetje bi delalo izgubo cca 1mio€ na leto.

 Visoko tveganje stečaja!




