
 

 

Obr. 01/SVP 
Vlagatelj:_____________________________________________________________________ 
              (izdajatelj, druga oseba s soglasjem izdajatelja, druga oseba brez soglasja izdajatelja) 

 
Datum: ______________________ Datum prejema : __________________________________ 
                                                                                                                                  (izpolni borza) 

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV DELNIC NA BORZNI TRG 

LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA 
 
1. Splošni podatki o delnicah in izdajatelju 
 
1.1. Segment trga:    

(obkrožite)   
   1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija  

 
1.2. Firma izdajatelja: ___________________________________________________________ 
1.3. Sedež izdajatelja: ___________________________________________________________ 
1.4. Naslov izdajatelja: ___________________________________________________________ 
1.5. Matična številka: ___________________________________________________________ 
1.6. LEI koda 
izdajatelja: 
1.7. FISN koda 
izdajatelja: 

___________________________________________________________ 
 

 
1.8. Matična država izdajatelja: _________________________________________________ 
V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za 
postopek uvrstitve:  
_________________________________________________________ 

 
1.9. Ustanovitev dne: ____________________________________________________________ 
1.10. Dejavnost 
izdajatelja:  

 
____________________________________________________________ 

 
1.11. Podatki o delnicah: 
a) oznaka:  
b) razred:  
c) število:  
d) kosovne delnice – nominalne delnice  (podčrtajte) 
e) nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo): 
f) skupna vrednost izdaje, ki se uvršča na borzni trg: 
h) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): __________________________________________ 
i) Vpis v centralni depo: ____________________________________________________________ 
j) Tiskani VP v zbirni hrambi v centralnem depoju: __________________________________ 

 
1.12. Datum in mesto objave prospekta: _______________________    



 

 

 
1.13. Referenčni tečaj delnice (prvi dan trgovanja): ___________________ 
 
1.14. Želeni datum uvrstitve na borzni trg:___________________________ 

 
1. 15. Želeni datum začetka trgovanja: ______________________________ 

 
 
2. Ali so delnice že uvrščene na drug organiziran trg (obkrožite) 1.  Da 2.  Ne 
 
Ime organiziranega trga:_________________________________________________________ 

 
3. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti) 
 
Firma družbe VL: ______________________________________________________ 

 
Sedež družbe VL: ______________________________________________________ 

 
Izjava: s podpisom te zahteve izdajatelj potrjuje, da ima sklenjeno veljavno pogodbo z 

vzdrževalcem likvidnosti za razred delnic, ki je predmet zahteve 
 
4. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij: 
 
__________________________________________________________________________ 

 
5. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije: 
 
___________________________________________________________________ 
 
6. Kontaktni podatki: 
a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za 
komuniciranje z borzo: 

 

b) telefonska številka:  
c) elektronski naslov:   

 
7. Podatki o pogojih za razvrstitev v segment borznega trga 
 
7.1. Za razvrstitev v Standardno kotacijo (priloge k zahtevi): 
a) če je bil sestavljen prospekt: 
• odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta, 
• s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;  

 
b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti: 
• izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-

te nadzornemu organu; 
 
c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi: 



 

 

• obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v 
skladu s predpisi države njegovega sedeža: 
• prečiščeno besedilo statuta izdajatelja; 
• izpis iz sodnega registra; 

• potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo, 
bodisi v tiskani obliki, ki so v zbirni hrambi v centralnem depoju) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo 
poravnavo poslov s temi vrednostnimi, 

• obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati v elektronski obliki), 
• obrazec Podatek o izbranem elektronskem naslovu uporabnika, 
• dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom 

borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354). 
 
 
7.2. Za razvrstitev v Prvo kotacijo  
a) Pogoji in priloge kot navedeno v točki 7.1. 
b) Podatek: Kapital po zadnji revidirani bilanci stanja: ______________ na dan __________ 
c) Dodatne priloge k zahtevi: 

• Revidirana letna poročila za tri poslovna leta 
• Obrazec Odstotka razreda delnic v javnosti in števila imetnikov delnic 

d) Izjave izdajatelja: 
• Izdajatelj se zavezuje, da bo obveščal in poročal tudi v skladu z Mednarodnimi standardi 

računovodskega poročanja.  
• Izdajatelj se zavezuje, da bo istočasno zagotavljal javno objavo povzetkov javnih objav 

izdajatelja tudi v angleškem jeziku.  
• Izdajatelj se zavezuje, da bo objavljal informacije o medletnem poslovanju (četrtletna poročila 

po IAS 34), finančni koledar in izjavo o skladnosti s Kodeksom v skladu s 26. členom Pravil.  
• Izdajatelj se zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval izpolnjevati prakso dobrega 

obveščanja, določene v Priporočilih borze.  
 
Vlagatelj zahteve izjavlja, da so vsi vrednostni papirji razreda, za katerega se zahteva uvrstitev na borzni 
trg, v celoti vplačani in prosto prenosljivi. 
  

     ................................................................................ 
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve) 

 
 

 

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev delnic na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 
190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za 
uvrstitev delnic na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev delnic na borzni trg ter s 
strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.  
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