
Proizvodnja in prodaja semen

SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o.
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NAMEN DOKUMENTA

• Semenarna Ljubljana že več kot 110 let proizvaja, obdeluje in širi izbor semen zelenjave, zelišč, cvetja in
poljščin.

• Semenarna Ljubljana je vodilno semenarsko podjetje na domačem trgu, medtem ko je na tujih trgih
prisotno predvsem na trgu nekdanje Jugoslavije.

• Razvoj podjetja temelji na razvoju lastnih izdelkov in storitev. Proizvodnja osnovnih izbranih semen
poteka v lastnem selekcijskem in testnem centru na Ptuju.

• Proizvodi in storitve se tržijo pod 5 blagovnimi znamkami.

• Sedež podjetja je v Ljubljani, poleg močne veleprodajne mreže pa ima tudi več kot 30 prodajaln v
Sloveniji.

• Prejemnik nagrade Best Buy (2015-2018).

• Družba je v 100% lasti ene pravne osebe.

• Na dan 31.12.2018 ima skupaj 237 zaposlenih.
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• Družba KF Finance d.o.o. (v nadaljevanju KF Finance) je pooblaščena s strani prodajalca za testiranje trga ter za organizacijo in izvedbo prodaje 100%
lastniškega deleža v Semenarna Ljubljana d.o.o. („družba“).

• Vabimo vas, da preučite Naložbeno priložnost v enega izmed vodilnih slovenskih ponudnikov kakovostnih semen in izdelkov za kmetijsko industrijo v
širši regiji.

• Od prejemnikov tega dokumenta se pričakuje, da KF Finance posredujejo povratne informacije o morebitnem zanimanju za nakup lastniškega deleža.

KRATKA PREDSTAVITEV DRUŽBE

Ljubljana



SEMENARNA LJUBLJANA – BLAGOVNE ZNAMKE IN PROIZVODI
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SEMENARNA LJUBLJANA

Semenarna Ljubljana je blagovna
znamka za vse semenske izdelke,
tako za seme vrtnin, cvetlic in
zelišč, poljščin, mešanic za trate
ter semenski krompir. Ponudba je
namenjena vsem, ki jim je
vrtnarjenje ali kmetovanje
poklic, kot tudi tistim, ki so jim
opravila na vrtu koristno
razvedrilo po napornem delu.

VALENTIN

Valentin je namenjen ljubiteljem
lepega, zelenega in tistim, ki jim
je vrtnarjenje hobi. Ponuja širok
izbor kakovostnih semen vrtnin,
cvetlic, zelišč, travnih mešanic,
okrasnih čebulnic, gnojil, zemelj
za setev, sajenje in presajanje,
okrasnega lubja ter ostalih
pripomočkov za vrtnarjenje.

BONAMI

Bonami je blagovna znamka
za hrano in oprema za male
živali. Ponudba združuje širok
izbor različnih hrane za male
živali, mešanice kakovostnih
semen za različne vrste ptic in
glodalce ter naraven in dobro
vpojen pesek za hišno higieno
mačk.

TERMINATOR X

Terminator X je namenjen
varstvu pred škodljivci na vrtu
in v domu.

Izdelki so v različnih pakiranjih,
v obliki zaščitnih plošč, vab,
insekticidnih pršil, sprejev in
posipov.
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MALOPRODAJNA MREŽA – 31 VRTNIH CENTROV

Širok sortiment artiklov za vrt in dom obsega:

• okrasne rastline in sadike

• oprema za dom in vrt

• oskrba rastlin

• semena vrtnin, cvetlic, okrasnih trav ter čebulnice

• hrana in oprema za male živali

• semena poljščin (za profesionalne pridelovalce in kmete)

• semenski krompir.31 
vrtnih centrov / 

maloprodajnih enot
po celotni Sloveniji

3

Kalia je storitvena znamka Semenarne Ljubljana. Zajema

specializirano verigo vrtnih centrov s ponudbo izdelkov za

vrt, dom, kmetijstvo in oskrbo hišnih ljubljencev v Sloveniji.

Družba ima tudi spletno trgovino KALIA.



MOČNA VELEPRODAJNA MREŽA

• Proizvodnja osnovnih izbranih semen poteka na 46 hektarjih, v

lastnem selekcijskem centru na Ptuju, ustanovljenem leta 1968.

• V Celju ima podjetje lastno skladišče za proizvodnjo in pakiranje.

• Proizvodnja izpolnjuje zahteve slovenskih in evropskih strokovnih

standardov, dobre proizvodne prakse ter slovenske in evropske

zakonodaje.

Prisotnost na trgih
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Lokalni distributorji v državah*:

• Hrvaška

• Bosna in Hercegovina

• Srbija

• Makedonija

• Črna gora

• Kosovo

• Albanija

• Bolgarija

DRUŽBA NACIONALNEGA POMENA

*V letu 2018 je družba vstopila tudi na trg Nemčije in Francije.

Izdelki Semenarne Ljubljana temeljijo na 

lastni proizvodnji semen:

Semenarna Ljubljana ohranja avtohtone slovenske sorte, udomačene sorte

in razvija nove slovenske sorte. Tako z lastno semensko banko skrbi za

sorte, ki so tipične za lokalno podnebje in prehranjevalne navade. Družba s

tem prispeva k bogastvu slovenskega genskega rastlinskega materiala in je

sistemsko pomembna za pridelavo semen v Sloveniji, slovensko kmetijstvo,

oskrbo s hrano in končnega slovenskega potrošnika.
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Prihodki iz prodaje po 

blagovnih skupinah v %*

KLJUČNI FINANČNI PODATKI
V tisoč EUR 2014 2015 2016 2017 2018

Čisti prihodki od prodaje 27.898 28.049 29.324 29.914 25.048

Maloprodaja 19.060 19.317 18.988 18.989

Veleprodaja 7.215 7.629 8.895 9.513

Izvoz 1.624 1.103 1.441 1.412

Poslovni odhodki 27.472 27.685 29.342 30.094 25.062

Poročana EBITDA 1.953 1.774 1.458 1.048 1.503

Poročana EBITDA marža 7,0% 6,3% 5,0% 3,5% 6,0%

Poročan EBIT 1.082 789 675 -254 1.013

Vrednost sredstev konec leta 30.832 30.177 29.895 28.268 23.396

Vrednost kapital konec leta 824 958 870 2.567 4.158

Število zaposlenih konec leta 259 243 229 235 237
* Opomba: Podatki za leto 2018

• Družba je v letu 2017 uspešno zaključila postopek prisilne poravnave.

• Prodaja v glavni sezoni (marec, april, maj) v povprečju predstavlja 50% letne prodaje.

• Na poslovanje družbe močno vplivajo vremenske razmere.
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Vse nadaljnje informacije v zvezi s transakcijo morajo biti naslovljene na družbo KF Finance d.o.o. in sicer na enega izmed spodnjih naslovov:

KF Finance d.o.o.            David Slivšek, vodja M&A Maša Polak, svetovalka
Verovškova 55a +386 31 545 063                                                                                   +386 40 575 745 
1000 Ljubljana                                                                                                      david.slivsek@kf-finance.si masa.polak@kf-finance.si
Slovenija
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NASLEDNJI KORAKI V POSTOPKU
• Vsi potencialni investitorji, ki bodo izkazali interes in želeli sodelovati v postopku prodaje omenjene družbe, bodo v podpis prejeli Sporazum o zaupnosti (NDA).

• Po podpisu omenjenega sporazuma bo zainteresirana stranka prejela dokument „Informacijski Memorandum“, v katerem bo sledila še podrobnejša predstavitev
družbe ter Procesno pismo, v katerem bo opisan postopek predvidene transakcije.

• Vsi interesenti, ki bodo izkazali interes, bodo naknadno obveščeni o vseh pomembnih informacijah glede postopka prodaje.

• Vsa vprašanja, vezana na predmet transakcije kot na samo transakcijo, morajo biti naslovljena izključno na družbo KF Finance d.o.o.

STRUKTURA TRANSAKCIJE

Predmet transakcije

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

100%

Semenarna Ljubljana  d.o.o.

Časovni potek prodajnega procesa bo jasno opredeljen v procesnem pismu.

6



IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

• Ta dokument je bil pripravljen s strani družbe KF Finance d.o.o. izključno za prikaz splošnih informacij o družbi, ki je predmet prodaje. Informacije in mnenja, predstavljena
v tem dokumentu, ne predstavljajo ponudbe, vabila k sklenitvi pogodbenega razmerja, niti investicijskega nasveta. Predstavljene informacije namreč ne upoštevajo
posebnosti investicijskih ciljev, finančnega položaja oziroma posameznih potreb morebitnega prejemnika tega dokumenta. Tako družba KF Finance d.o.o. ne prevzema
nikakršne odgovornosti za uporabo ter posledice uporabe informacij iz tega dokumenta, predvsem odločitev in dejanj, ki bi temeljila na teh informacijah. Kot prejemnik
tega dokumenta boste izključno sami odgovorni za uporabo informacij ter rezultate, ki bi izhajali iz takšne uporabe informacij. Prav tako je dolžnost preverjanja informacij,
pridobljenih s tem dokumentom, na vaši strani.

• Informacije iz tega dokumenta so bile pridobljene iz virov, za katere avtor verjame, da so verodostojni, vendar ne zagotavlja njihove natančnosti in popolnosti. Informacije
ne predstavljajo notranjih informacij. Družba KF Finance d.o.o. tega dokumenta ni dolžna posodabljati, popravljati ali spreminjati.

• Predstavljeni dokument je bil pripravljen na podlagi zahteve stranke KF Finance d.o.o. in ne more biti predmet reprodukcije, distribucije ali objave (delne niti celotne) s
strani katerekoli osebe, zaradi kakršnegakoli razloga in na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe KF Finance d.o.o. Kršitev navedenih omejitev
lahko privede do kršiteljeve civilne ali kazenske odgovornosti do družbe KF Finance d.o.o.

KF FINANCE D.O.O
• KF Finance d.o.o. je vodilno podjetje na področju finančnega svetovanja v regiji bivše Jugoslavije. Skupina KF

Finance zaposluje čez 120 finančnih strokovnjakov v regiji CEE, ki nudijo strankam celovit nabor finančnih storitev.

• Našim tujim in domačim strankam, od javnih družb do zasebnih podjetij v številnih panogah v regiji zagotavljamo
širok nabor storitev. Naše stranke imajo prednost, da izkoristijo naše strokovno znanje, globoko poznavanje
industrije in neprimerljivo odzivnost na kompleksnih finančnih projektih.

• Družba KF Finance d.o.o. je dobila priznanje »Sustained Excellence in Financial Advisory – Slovenia«, ki ga
podeljuje revija Acquisition International, prejela nagrado »Business Valuation Company of the Year - Slovenia«,
ki jo podeljuje Corporate LiveWire in nagrado za »The best boutique investment bank in CEE region«, ki jo
podeljuje revija Global Finance.
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