
 

 

Obr. 03/SVP 
 
Vlagatelj zahteve: __________________________________________________________________ 
 
Datum zahteve: _______________________ Datum prejema zahteve: ________________________ 
                                                                                                                    (izpolni borza) 

 

 ZAHTEVA ZA PREMESTITEV DELNIC NA BORZNI TRG 

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

  (obkrožite)   
1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija  

 
1.2. Želeni segment trga:  

(obkrožite)   
 1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija  

 
1.3. Firma izdajatelja: ______________________________________________________ 
1.4. Naslov izdajatelja: ______________________________________________________ 
1.5. Matična številka: ______________________________________________________ 
1.6. LEI koda izdajatelja: ______________________________________________________ 

 
1.7. Ustanovitev dne: _______________________________________________________ 

 
1.8. Podatki o delnicah: 
a) oznaka:  
c) razred:  
d) število:  
e) kosovne delnice – nominalne delnice  (podčrtajte) 
e) nominalna vrednost  (če so delnice z nominalno vrednostjo): 
f) skupna vrednost  izdaje: 

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

 
Sedež  družbe VL: ______________________________________________________ 

 
Izjava 
izdajatelja: 

s podpisom te zahteve izdajatelj potrjuje, da ima sklenjeno veljavno pogodbo  z 
vzdrževalcem likvidnosti za razred delnic, ki je predmet zahteve 

 



 

 

 
3. Podatki o pogojih za premestitev v drug segment borznega trga 
 
 
3.1. Za premestitev v Prvo kotacijo  
 
a) Podatek: Kapital po zadnji revidirani bilanci stanja:  _____________ na dan _________________ 
b) Dodatne priloge k zahtevi: 

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

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

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

angleškem jeziku.  
• Izdajatelj se zavezuje, da bo objavljal informacije o medletnem poslovanju, finančni koledar in 

izjavo o skladnosti s Kodeksom v skladu s 24. členom Pravil.  
• Izdajatelj se zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval izpolnjevati prakso dobrega 

obveščanja, določene v Priporočilih borze.  
 
  
4. Vlagatelj zahteve se zavezuje na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za premestitev.  
 
 
 

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