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I nformacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev
pri borznoposredniških družbah
Z uveljavitvijo Zakona o trgu finan čnih instrumentov (Ur. l. RS, št . 67/2007 - ZTFI) borznoposredniške
družbe jam čijo za izpla čilo zajam čenih terjatev vlagatelje v pri borznoposredniški družbi, nad katero je bil
začet stečajni postopek, v obsegu in na na čin, dolo čen s ZTFI.
V zajam čeno terjatev se vštevajo vse terjatve vlagatelja do borznoposredniške družbe na podlagi pogodbe o
opravljanju investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev, zmanjšane za zmanjšano za obveznosti te osebe
do borznoposredniške družbe.
Zajamčena terjatev vlagatelja je neto stanje terjatev posamezne fizi čne ali pravne osebe do borzno
posredniške družbe do višine 22.000 eurov, na dan za četka stečajnega postopka nad borznoposredniško
družbo.
Terjatve na izro čitev vrednostnih papirjev se prera čunajo v denarno terjatev na podlagi uradnega te čaja
vrednostnega papirja, ki ga objavi organizator trga, na katerem se tr guje z vrednostnim papirjem, na dan
začetka stečaja nad borzno posredniško družbo . Kadar se z vrednostim papirjem ne trguje na organiziranem
trgu, se terjatev prera čuna po ceni, ki je bila dejansko pla čana oziroma pogodbeno dogovorjena za
vrednostne papirje, ki so predmet terjatve. Terjatve izražene v tuji valuti se prera
čunajo v eure po
referen čnem tečaj Evropske centralne banke ECB (za valute, za katere ECB ne objavlja referen
čnih te čajev, po
tečajnici Banke Slovenije na dan za četka stečaja nad borzno posredniško dr užbo. Terjatve samostojnih
podjetnikov in terjatve teh istih oseb kot fizi čnih oseb se obravnavajo kot terjatve ene osebe.
Terjatev ni zajamčena v naslednjih primerih:
V izra čun zajam čenih terjatev se ne upoštevajo terjatve vl agateljev do borznoposr edniške družbe, ki so
predmet izlo čitvene pravice vlagateljev v sk ladu s pravili, ki urejajo ste čajni postopek. Poleg tega niso
zajamčene tudi naslednje terjatve ( četrti odstavek 461. člena ZTFI):
1. terjatve oseb, za katere se v skladu 207. členom ZTFI šteje, da so pr ofesionalne stranke, tudi če so
zahtevale, da jih borznoposredniška druž ba obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih borznoposredni ška družba v skladu z 208. in 209.
členom ZTFI obravnava kot
profesionalne stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi kate rih je bil imetnik terjatve pravnomo čno obsojen za kaznivo dejanje
pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora borznoposred niške družbe ter njihovih ožjih družinskih
članov,
5. terjatve delni čarjev borznoposredniške družbe, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu
borznoposredniške družbe ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrej ene družbe borznoposredniške družbe,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. to čke in njihovih ožjih družinskih
članov,
8. terjatve, ki se glede na svoj e lastnosti upoštevajo pri izra čunu kapitala borznoposredniške družbe,
9. terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1.
Podrobnejše informacije:
Dejanski in potencialni vlagatelji do bijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za
izpla čilo zajam čenih terjatev na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Trdinova ulica 3, 1000
Ljubljana, elektronski naslov: splosni.pr edal@ilirika.si, tel.št. 01/300-22-50.
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