
 

 

Obr. 05/SVP 
Vlagatelj zahteve: __________________________________________________________________ 
 
Datum zahteve: ______________________ Datum in ura prejema zahteve: ____________________ 
                                                                                                                                  (izpolni borza) 

 

ZAHTEVA 

ZA ZAČASNO USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM 
OZIROMA INSTRUMENTOM DENARNEGA TRGA, UVRŠČENIM NA 

BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE d.d., LJUBLJANA 
 
 
Izdajatelj  
 
1. Firma izdajatelja: _______________________________________________________ 
2. Sedež izdajatelja: _______________________________________________________ 
3. Naslov izdajatelja: _______________________________________________________ 
4. Matična številka: _______________________________________________________ 

 
 
5. Vrednostni papir oz. instrument denarnega trga, za katerega se zahteva ustavitev 
trgovanja: 
a) vrsta:  
b) oznaka:  

 
 
 

   
6. Razlog za zahtevo za začasno ustavitev trgovanja: Označite:  
1. Pri izdajateljevem poslovanju je prišlo do poslovnega dogodka ali okoliščine, ki ni 

poznan(a) širši javnosti in ki bi lahko vplival(a) na ceno vrednostnega papirja oz. 
instrumenta denarnega trga, izdajatelj pa o informaciji o dogodku ali okoliščini ni mogel 
pravočasno obvestiti javnosti. 

 

2. Med trgovalnim dnem bo prišlo do pomembnega poslovnega dogodka ( npr. 
podpis/odpoved pogodbe, ...) in izdajatelj ne bo mogel zagotoviti zaupnosti zadevnih 
informacij do ustrezne javne objave. 

 

3. Začasna ustavitev zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD  
4. Drugi razlogi (npr. podaljšanje začasne ustavitve itn.)  
5. Pri izdajatelju so nastopile okoliščine, na podlagi katerih poslovodstvo izdajatelja 

namerava vložiti ali je vložilo predlog za začetek stečajnega postopka v skladu z 
ZFPPIPP.  

 



 

 

6. Pri izdajatelju so nastopile okoliščine, ki bi lahko privedle do postopka prisilne poravnave 
ali stečajnega postopka nad izdajateljem, ali drugega postopka skladno z ZFPPIPP in 
se: 
• v medijih pojavljajo špekulacije glede finančnega stanja izdajatelja in prihodnostjo 

poslovanja izdajatelja oziroma,  
• pri izdajatelju je oziroma bi lahko prišlo do pomembnega poslovnega dogodka 

oziroma ključne odločitve, ki bo vplivala na nadaljnje poslovanje družbe in je bila 
sprejeta izven organov vodenja in nadzora družbe, tako, da izdajatelj ni uspel 
zagotoviti ustrezne javne objave. 

 

7. Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu 
delnic na glavnega delničarja. 

 

 
V primeru točke 1., 2. in 3. se izdajatelj zavezuje, da bo takoj, ko bo to mogoče, zagotovil 
ustrezno javno razkritje informacije. Začasna ustavitev trgovanja bo trajala največ en 
trgovalni dan, razen če iz okoliščin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da 
je potrebna daljša ustavitev. 
 

7. Dodatna pojasnila izdajatelja: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

8. Predlagan čas ustavitve trgovanja: 
a) začetek ustavitve (dan, ura oz. »takoj, ko je 
mogoče«) 

 

b) začetek ponovnega trgovanja (dan, ura, 
oziroma opisno npr. izvedenem postopku v 
centralnem registru): 

 

 

9. Kontaktni podatki: 
a) kontaktna oseba izdajatelja:  
b) telefonska številka:  
c) številka faksa:  

 

 
10. Priloge: 

• ustrezne priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost razloga za zahtevo, 
• dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na 

transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354). 
 
 

................................................................................ 
     (žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja) 
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