LJ U BLJANSKA BORZA
LJUBLJANA Stock Exchange

ZAHTEVA ZA SPREJEM V CLANSTVO NA UUBUANSKI BORZI, d. d., UUBUANA
{Ohr. 01/MT)
Sprejet bo samo ¢tliivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odqovorne osebe.

Za:

Vlagatelj zahteve:

Ljubljanska borza, d. d.

(naziv in naslov)

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

(datum vlozitve zahteve)

(datum prejema zahteve - izpolni borza)

Obrazec zahteve za sprejem v clanstvo na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: clanstvo na
USE), vlaga spodaj podpisani vlagatelj v skladu z drugim in tretjim odstavkom 187. clena Pravil
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Pravil) za druzbo:
Firma druzbe:
Sedez in naslov
druzbe:
Uprava druzbe:
Telefon, elektron. nasl.
in faks:
LEI koda {Legal Entity
Identifier Code):

1.

Vlagatelj, ki vlaga zahtevo v skladu s prvim odstavkom 70. clena Pravil za clanstvo na USE, k zahtevi
prilozi naslednjo dokumentacijo:
1. 1. izpis iz sodnega registra, oziroma druge uradne evidence, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna
oseba, ki vkljucuje zadnje spremembe;
1.2. kopijo odlocbe oziroma dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijskih
storitev s potrdilom organa, ki jo je izdal oziroma notarja, da je enaka izvirniku;
1.3. potrdilo o placilu pristojbine za odlocanje v skladu s Cenikom.
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2.

Vlagatelj, ki vlaga zahtevo v skladu z drugim odstavkom 70. clena Pravil za clanstvo na borzi, k
zahtevi prilozi naslednjo dokumentacijo:
2.1. vso dokumentacijo iz 1. tocke tega obrazca;
2.2. navedbo in opis storitev, ki jih lahko opravlja skladno z dovoljenjem pristojnega nadzornega
organa skupaj z izjavo o kraju njihovega izvajanja;
2.3. izjave o nekaznovanosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. alineje 1.
tocke prvega odstavka 70. a clena Pravil;
2.4. racunovodske izkaze za zadnja tri poslovna leta;
2.5. dokazilo oziroma izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 2. alineje 2. tocke prvega odstavka 70. a clena
Pravil;
2.6. navedba javno dostopnih registrov pristojnih organov za preverjanje izpolnjevanje pogojev 1.
tocke prvega odstavka 70. a clena Pravil in iz 2. alineje 2. tocke prvega odstavka 70. a clena
Pravil;
2.7. tehnicna specifikacija za zagotavljanje podatkov borzi za potrebe porocanja v skladu s 26.
clenom Uredbe MiFIR;
2.8. drugo dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje drugih pogojev z 3. tocke prvega odstavka 70. a
clena Pravil.

3.

Predviden datum dne zacetka trgovanja:
Zastopnik vlagatelja:
(ime in priimek zastopnika)

(podpis zastopnika in zig vlagatelja)

Opomba: Obrazec zahteva za sprejem v clanstvo na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190.
clenom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloca o sprejemu v clanstvo. Popolno Zahtevo za
sprejem v clanstvo predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za sprejem v clanstvo ter s strani vlagatelja
podpisana Pogodba o clanstvu, ki jo pridobi na borzi.

2 I Zahteva za sprejem v članstvo

