Politika upravljanja z
nasprotji interesov

Ilirika

ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel +386/1/300 22 50, faks +386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

VSEBINA

1. Uvodna določila ......................................................................................................................................................3
2. Kriteriji in okoliščine za opredelitev nasprotja interesov ............................................................................................3
3. Ukrepi in postopki za preprečevanje in upravljanje z nasprotij interesov ...................................................................4
4. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa ........................................................................................5
5. Vodenje evidence dejavnosti in storitev glede katerih je ali bi lahko nastalo nasprotje interesov ................................7
6. Naložbeno priporočilo, investicijske raziskave in druge informacije ...........................................................................7
7. Končno določilo ......................................................................................................................................................8

Identifikacijska št. Za DDV: SI95168222, matična številka družbe je 5831652000, transakcijski račun: 02924-0019737457 odprt pri Novi ljubljanski banki d.d.
ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani; št. Vložka 1/25503/00.
Osnovni kapital znaša 2.086.463,03 EUR in je v celoti vplačan.

Stran 2/8
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Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19, dalje ZTFI-1) in Delegirane
uredbe Komisije (EU) 2017/565 (dalje Uredba) ILIRIKA borzno posredniška hiša, Ljubljana, Slovenska cesta 54A, Ljubljana,
ki jo zastopata predsednik uprave Igor Štemberger in član uprave Urban Belič (v nadaljevanju: ILIRIKA), sprejema
naslednjo

POLITIKO UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV

1. Uvodna določila
1.

člen

Politika upravljanja z nasprotji interesov se sprejema s ciljem vzpostavitve in vzdrževanja učinkovite politike in
učinkovitega obvladovanja in upravljanja nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju posameznih investicijskih
storitev, poslov s finančnimi instrumenti in pomožnih investicijskih storitev ali kombinacije teh storitev in katerih nastop
lahko škoduje interesom strank ali morebitnih strank ILIRIKE z bistvenimi tveganjem povzročitve škode, ob upoštevanju
značilnosti, obsega in zapletenosti poslov, ki jih ILIRIKA opravlja na področju investicijskih storitev.
2.

člen

Nasprotje interesov iz prejšnjega člena lahko nastane med različnimi interesi
◼ med ILIRIKO, povezano osebo 1 ILIRIKE, ali katerokoli osebo, ki je z ILIRIKO povezana z obvladovanjem, in strankami
oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE oziroma osebami, ki jim ILIRIKA pošilja investicijske raziskave;
◼ med poslovodstvom ILIRIKE, njenimi borznimi posredniki ali drugimi osebami, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi
opravljajo posle v imenu ILIRIKE, odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki ILIRIKE in strankami oziroma potencialnimi
strankami ILIRIKE oziroma osebami, ki jim ILIRIKA pošilja investicijske raziskave;
◼ med strankami ILIRIKE,
◼ med pomembnimi dobavitelji in poslovnimi partnerji ILIRIKE
Zadevne osebe so dolžne poslovati v skladu z ZTFI in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter ravnati v skladu z vsemi
predpisi, navodili in priporočili, ki urejajo njihovo osebno poslovanje s finančnimi instrumenti in poročanje o teh
transakcijah.

2. Kriteriji in okoliščine za opredelitev nasprotja interesov
3.

člen

Šteje se, da obstaja verjetnost nastanka nasprotja interesov, če so izpolnjeni naslednji kriteriji:
◼ ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena bi z določenim poslom ali aktivnostjo verjetno ustvarili finančni
dobiček ali bi se izognili finančni izgubi na račun stranke;
◼ ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena imajo v zvezi z rezultatom določenega posla ali aktivnosti, ki se
opravljanja za stranko drugačen interes, kot ga ima stranka;

1

Druga točka drugega odstavka tretjega člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno posredniške družbe
določa, da je povezana oseba:
(a) oseba, ki ima položaj člana njenega organa vodenja ali nadzora,
(b) oseba, ki v borznoposredniški družbi za račun strank opravlja posle v zvezi z investicijskimi storitvami in posli ter hrambo in
vodenjem finančnih instrumentov,
(c) ožji družinski član osebe iz (a) ali (b) točke,
(d) družba, ki je podrejena osebi iz (a), (b) ali (c) točke,
(e) delničarji borznoposredniške družbe, ki imajo posredno ali neposredno najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške
družbe ali glasovalnih pravicah,
(f) pravne osebe, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,
(g) člani organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz € in (f) točke in njihovi ožji družinski člani.
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◼ ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena zaradi finančne ali druge spodbude postavi interes neke stranke
ali skupine strank pred interes druge stranke;
◼ ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena opravljajo enako ali podobno dejavnost, kot jo opravlja stranka;
◼ ILIRIKA oziroma osebe iz prve in druge alinee 2. člena bodo v zvezi s storitvijo za stranko, prejeli dodatno oziroma
posebno spodbudo v obliki denarnih sredstev, blaga ali storitev, ki niso standardna provizija ali odpravnina, od druge
osebe, ki ni stranka ILIRIKE.
◼ Nasprotje interesov na ravni članov uprave je položaj, v katerem zasebni interes člana oziroma članice uprave vpliva ali
bi lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje tega člana v razmerju do interesov
ILIRIKE. Zasebni interes člana uprave pomeni njegov interes po neupravičeni premoženjski ali nepremoženjski koristi
zanj, za njegove ožje družinske člane ali za osebo, ki ima s tem članom skupne interese, ki se kažejo v skupnem
nastopanju in delovanju tega člana in te osebe. Nasprotje interesov na ravni članov uprave vključuje tudi vsak
pomemben poslovni stik.
4.

člen

Nasprotje interesov lahko nastane predvsem pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev in poslov:
◼ ILIRIKA izvršuje nakupe oziroma prodaje finančnih instrumentov za svoje stranke in hkrati tudi za svoj račun. Slednje
vključuje tako prodajo kot nakup za račun stranke ter trgovanje neposredno z ILIRIKO preko vmesnega posrednika;
◼ ILIRIKA povezuje naročilo ene stranke z nasprotnim naročilom, ki ga je prav tako oddala stranka ILIRIKE, in je dolžna
ravnati v korist obeh takih strank;
◼ ILIRIKA proda finančni instrument za stranko in ga takoj zatem kupi drugi stranki in obratno;
◼ ILIRIKA opravlja storitve finančnega svetovanja, prevzemov ali združitev za družbo, katere finančni instrumenti so
predmet izvrševanja naročil;
◼ ILIRIKA opravlja storitev izdaje finančnih instrumentov, ki so predmet transakcije, z obveznostjo odkupa ali brez, ali
kako drugače sodeluje pri izdaji finančnih instrumentov ali izvedenih finančnih instrumentov;
◼ ILIRIKA je vzdrževalec likvidnosti ali trguje s finančnim instrumentom, katerega izdajatelj je stranka;
◼ ILIRIKA je imetnica pomembnega deleža v družbi, katere finančni instrumenti so predmet transakcije za stranko;
◼ ILIRIKA isti osebi nudi storitev izdelave finančnih analiz in investicijskih raziskav, hkrati pa zanjo opravlja storitev
investicijskega svetovanja ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti.
Okoliščine, določene v prejšnjem odstavku tega člena, se nanašajo tudi na povezane družbe v investicijski skupini ILIRIKA
ter na njihova vodstva in osebje, kadar so okoliščine take, da lahko pripeljejo do nasprotja interesov s strankami ILIRIKA
zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članic skupine.

3. Ukrepi in postopki za preprečevanje in upravljanje z nasprotij interesov
5.

člen

Z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov ILIRIKA izvaja zlasti naslednje ukrepe
oziroma postopke:
◼ funkcionalna, organizacijska in prostorska ločitev posameznih organizacijskih enot ILIRIKE, še zlasti ločitev finančnega
sektorja od sektorja trgovanja in upravljanja premoženja;
◼ nadzorovanje organizacijskih enot, med katerimi ali zaradi katerih bi lahko prihajalo do nasprotja interesov, in
preprečevanje neprimernega vpliva med organizacijskimi enotami;
◼ dosledni nadzor pretoka zaupnih informacij in zagotavljanje zaupnosti ter tajnosti pri opravljanju investicijskih storitev,
zbiranju podatkov, pridobivanju informacij in hranjenju teh informacij ter podatkov;
◼ preprečevanje in nadziranje hkratnega ali zaporednega ukvarjanja delavcev z drugimi storitvami ali dejavnostmi, v
kolikor takšno ravnanje škoduje ustreznemu obvladovanju nasprotij interesov;
◼ nadziranje osebnih transakcij za svoj račun s strani zaposlenih in za račun z zaposlenimi povezanimi osebami ter
preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, če bi zaradi le teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih
transakcij, opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te
transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja
storitev gospodarjenja;
◼ izvajanje naročil strank v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank;
◼ preprečevanje osebnih koristi zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb,
◼ pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov ILIRIKA daje prednost naročilom svojih
strank pred naročili za lasten račun;
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◼ kadar zaradi naročila zaposlenega oz. druge zadevne osebe, danega za svoj račun, ne bi bilo mogoče izvršiti naročila
stranke oz. bi ju bilo mogoče izvršiti samo pod pogoji, ki so za stranko manj ugodni, se naročilo zaposlenega oz. druge
zadevne osebe lahko izvrši le, če tako določajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo;
◼ izrecno zavezo, da morajo zaposleni pri ILIRIKI in zadevne osebe ravnati izključno v korist strank, ter da ima naročilo
stranke vedno prednost pred naročili zadevnih oseb in/ali njihovih povezanih oseb;
◼ naročila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ki jih odda ILIRIKA za svoj račun ali za račun vodstva in zaposlenih,
so lahko samo v obliki limitiranega naročila;
◼ ILIRIKA povezuje naročili glede istega finančnega instrumenta dveh strank, če sta obe naročili dani s preudarkom le, če
to dopuščajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo;
◼ ILIRIKA z ustreznim sistemom nagrajevanja svojega osebja, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami
ter organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in osebja ILIRIKE, preprečuje oziroma omejuje
tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in osebje ILIRIKE pri opravljanju investicijskih storitev
in poslov;
◼ pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov za različne stranke, ILIRIKA njihova
naročila sprejema in izvršuje po časovnem zaporedju;
◼ z ustreznim sistemom nagrajevanja zaposlenih, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami ter
organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in zaposlenih, ILIRIKA preprečuje oziroma omejuje
tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in zaposlene pri opravljanju investicijskih storitev in
poslov;
◼ ILIRIKA prepoveduje sprejemanje od svojih strank ali od tretjih oseb, nadomestil, ki niso standardna provizija ali
odpravnina za izvedeno storitev; vse cene storitev oziroma provizije za opravljene storitve ILIRIKA so določene v javno
objavljenem ceniku in/ali v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev in poslov;
◼ s svojimi internimi akti in z določili v pogodbah o zaposlitvi, ILIRIKA preprečuje oziroma omejuje ukvarjanje
poslovodstva in zaposlenih s storitvami in dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov; ILIRIKA od svojega
poslovodstva in zaposlenih zahteva razkritje kakršnihkoli okoliščin, ki bi lahko predstavljale nasprotje interesov, prav
tako vodi evidenco povezanih oseb zaposlenih in drugih, ki opravljajo delo za ILIRIKO ter v pogodbe o zaposlitvah
vključuje konkurenčno prepoved in izjavo o strogem varstvu zaupnosti.
◼ trgovanje za lasten račun s finančnimi instrumenti izdajatelja, za katerega ILIRIKA izvaja investicijsko svetovanje in je v
zvezi s tem izdajateljem pridobila notranje informacije, ni dovoljeno,
◼ preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, kot so opredeljene v 2. točki 2. odstavka 2. člena Sklepa o pogojih za
opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07 s spremembami: v
nadaljevanju: Sklep o pogojih), če bi zaradi le-teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih transakcij,
opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te transakcije ni
predhodno prišlo do komunikacije med osebo, za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja storitev
gospodarjenja.
◼ poročanje zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb o osebnih transakcijah in vodenje evidence o teh transakcijah.
6.

člen

V primeru, ko obstajajo okoliščine iz 4. člena te politike in ukrepi iz 5. člena te politike ne zadoščajo, da bi ILIRIKA lahko
razumno zaupala v preprečitev neugodnega vplivanja nasprotja interesov na interese stranke, za katero opravlja
investicijske storitve, mora ILIRIKA tej stranki, še preden začne zanjo opravljati investicijske oziroma pomožne investicijske
storitve, razumno in jasno pojasniti značilnosti in vire teh nasprotij interesov. Pojasnilo ILIRIKE mora biti v pisni obliki
oziroma na trajnem nosilcu podatkov, v kolikor je slednje običajen način izmenjave podatkov med ILIRIKO in stranko ter je
stranka izrecno zahtevala, da ji ILIRIKA razkritje posreduje na trajnem nosilcu.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena, si ILIRIKA pridržuje pravico, da po lastni presoji odkloni sklenitev
pogodbe oziroma sprejem naročila stranke v primeru nasprotja interesov stranke z interesi ILIRIKE.

4. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa
7.

člen

Uprava ILIRIKE mora pri presoji nasprotja interesov na ravni članov uprave upoštevati vse okoliščine, predvsem osebne,
poslovne ali druge okoliščine, ki so neposredno povezane s članom uprave oziroma z drugimi pravnimi ali fizičnimi
osebami, ki imajo s tem članom zasebne interese.
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Član uprave se mora pri opravljanju svojih nalog in odločanju izogibati okoliščinam in ravnanjem, ki pomenijo, ali bi lahko
vodile v nastanek nasprotja interesov, opisanih v temu pravilniku.
Član uprave ILIRIKE mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe, jim
podrediti morebitne drugačne osebne interese in ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti borznoposredniške družbe za
svoj račun, za račun svojih družinskih članov ali za račun oseb, ki imajo skupaj z njim zasebne interese.
Član nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe
ter jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese lastnikov, članov organa vodenja, javnosti ali drugih
oseb.
8.

člen

Član uprave mora z namenom transparentnega odločanja na sejah uprave ter na sejah komisij in odborov, katerih član je,
zlasti upoštevati naslednje previdnostne ukrepe za izognitev nasprotju interesov:
1.
z namenom izognitve nastanka nasprotja interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, mora na svojo
pobudo oziroma na poziv drugega člana uprave ali organa nadzora izjaviti, ali obstaja sum nasprotja interesov pri zadevi,
ki je predmet glasovanja, ter ga pojasniti;
2.
če obstaja sum nasprotja interesov, se mora član uprave pri zadevi, ki je predmet glasovanja, vzdržati glasovanja
ter za čas glasovanja začasno zapustiti prostor, kjer poteka seja;
3.
uprava mora zagotoviti, da se obrazložitev ter izjava člana uprave o vzdržanju glasovanja iz razloga nasprotja
interesov iz 2. točke tega odstavka vključi v zapisnik seje uprave oziroma seje komisije.
Član uprave mora, z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o vseh okoliščinah, ki bi lahko vodile v
nastanek nasprotja interesov pri njegovem delovanju (v nadaljevanju: okoliščine nasprotja interesov), nemudoma
obvestiti predsednika uprave. Član nadzornega sveta mora z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o
vseh okoliščinah nasprotja interesov, nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta. V primeru nastanka okoliščin
nasprotja interesov pri predsedniku uprave, uprava obvesti predsednika nadzornega sveta, ob smiselni uporabi določb
tega člena. V primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku nadzornega sveta, le-ta obvesti nadzorni
svet, ob smiselni uporabi določb tega člena.
Uprava oziroma predsednik nadzornega sveta mora, v primeru obvestila o okoliščinah nasprotja interesov s strani člana
uprave, na podlagi lastne presoje glede obstoja okoliščin nasprotja interesov sprejeti ustrezne dokumentirane ukrepe za
odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Uprava lahko, v primeru zapletenih okoliščin nasprotja interesov,
namesto sprejetja navedenih ukrepov obvesti nadzorni svet, ki v tem primeru čim prej presodi glede obstoja okoliščin
nasprotja interesov ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Ti ukrepi
vključujejo:
1.
uporabo previdnostnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena za izognitev okoliščinam nasprotja interesov pri
glasovanju na sejah uprave organa ter na sejah komisij in odborov, katerih član je;
2.
takojšnje prenehanje spornega ravnanja s strani člana uprave ter prenos morebitne pridobljene koristi iz
konkretnega posla na ILIRIKO;
3.
povrnitev škode ILIRIKI iz lastnih sredstev člana uprave, če je ILIRIKA v tem poslu utrpela kakršno koli škodo;
4.
prenehanje funkcije člana uprave, če le-ta okoliščin nasprotja interesov zaradi kakršnega koli razloga ne more ali
noče odpraviti;
Če se izkaže, da član uprave o okoliščinah nasprotja interesov, za katere je sicer vedel, ni obvestil uprave oziroma
nadzornega sveta in hkrati ni takoj odpravil posledic tega ravnanja, ali če član uprave ni upošteval previdnostnih ukrepov
iz prvega odstavka tega člena, mora biti o tem obveščen nadzorni svet. Organ nadzora mora v tem primeru odpoklicati
člana uprave z njegove funkcije oziroma skupščini predlagati odpoklic člana organa nadzornega sveta takoj, ko je sporni
položaj ugotovljen.
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5. Vodenje evidence dejavnosti in storitev glede katerih je ali bi lahko nastalo nasprotje interesov
9.

člen

ILIRIKA v posebni evidenci vodi vse storitve in dejavnosti, ki jih izvaja neposredno ali posredno preko odvisnega borzno
posredniškega zastopnika, pri katerih je nastalo ali bi lahko v primeru trajajoče storitve oziroma dejavnosti, nastalo
nasprotje interesov z bistvenim tveganjem povzročitve škode interesom ene ali več strank.

6. Naložbeno priporočilo, investicijske raziskave in druge informacije
10.

člen

Kadar ILIRIKA posreduje svojim strankam ali morebitnim strankam naložbena priporočila, investicijske raziskave ali
poročila o dogajanju na kapitalskih trgih, mora poskrbeti, da so te informacije podane na pošten in jasen način ter da niso
zavajajoče.
Kadar ILIRIKA daje informacije neprofesionalnim strankam oziroma morebitnim neprofesionalnim strankam ali kadar je
verjetno, da bodo te informacije prejele neprofesionalne stranke ali morebitne neprofesionalne stranke, morajo te
informacije vsebovati vse elemente in zahteve iz 20. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev.
Šteje se, da je verjetno, da bodo informacije prejele neprofesionalne oziroma morebitne neprofesionalne stranke, kadar
ILIRIKA daje informacije v javnost oziroma kadar ima dostop do teh informacij širok krog oseb.
11.

člen

Z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov v primeru posredovanja naložbenih
priporočil, investicijskih raziskav in drugih informacij ILIRIKA izvaja zlasti naslednje ukrepe oziroma postopke:
◼ v primeru posredovanja informacij neprofesionalnim strankam oziroma morebitnim neprofesionalnim strankam
zagotavlja, da so informacije predstavljene pošteno, točno, razumno in ne prikrivajo, slabijo ali zamegljujejo
pomembnih dejstev;
◼ prepoveduje opravljati osebne transakcije ali trgovanje za račun ILIRIKE, zaposlenih, drugih oseb, ki na podlagi
zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE, in odvisnih borznoposredniških zastopnikov, razen kot
vzdrževalci trga ali pri izvajanju nespodbujenih naročil stranke, s finančnimi instrumenti, ki so predmet naložbenega
priporočila ali investicijske raziskave pred objavo oziroma dokler prejemniki investicijske raziskave nimajo razumnih
možnosti, da ukrepajo na osnovi posredovane informacije;
◼ prepoveduje opravljati osebne transakcije ali trgovanje za račun ILIRIKE, zaposlenih, drugih oseb, ki na podlagi
zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE, in odvisnih borznoposredniških zastopnikov, v nasprotju s
tekočimi priporočili;
◼ prepoveduje prejemanje spodbud od oseb, ki imajo bistvene interese v zadevi, ki je predmet naložbenega priporočila
ali investicijske raziskave;
◼ izdajatelji finančnih instrumentov, zadevne osebe razen finančnih analitikov in druge osebe pred objavo investicijske
raziskave ne smejo imeti pravice pregledovati osnutka investicijske raziskave za namen preverjanja natančnosti
dejanskih izjav, navedenih v raziskavi, ali za kateri koli drugi namen, razen preverjanja skladnosti s pravnimi
obveznostmi borznoposredniške družbe, če osnutek investicijske raziskave vsebuje priporočilo ciljne cene;
◼ prepoveduje obljubo prednostnega vrstnega reda pri izdelovanju investicijskih raziskav,
◼ obveza po razkritju nasprotja interesov ali potencialnega nasprotja interesov v primeru, ko ima ILIRIKA ali njeni
zaposleni, ki so sodelovali pri izdelavi naložbenega priporočila ali investicijske raziskave, v lasti finančne instrumente
oziroma imajo posebne interese glede teh finančnih instrumentov.

12.

člen

Uprava ILIRIKE s pisnim pooblastilom določi osebo za ločeni nadzor zadevnih oseb (pooblaščena oseba), katerih glavne
funkcije so povezane z izvajanjem poslov v imenu strank ali opravljanjem storitev za stranke, katerih interesi bi lahko bili v
nasprotju, ali kako drugače predstavljajo različne interese, ki bi lahko bili v nasprotju, vključno z interesi ILIRIKE.
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7. Končne določbe
13.

člen

ILIRIKA oceni in redno, enkrat letno pregleda politiko obvladovanja nasprotij interesov, vzpostavljeno s tem aktom ter
sprejme ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih pomanjkljivosti.
14.

člen

ILIRIKA vodi in redno posodablja evidenco vseh investicijskih ali pomožnih storitev ali investicijskih dejavnosti, ki jih izvaja,
ali se izvajajo v njenem imenu, pri katerih je prišlo do, ali v primeru tekoče storitve ali dejavnosti, lahko pride do nasprotja
interesov, ki predstavlja tveganje škodovanja interesom ene ali več strank.
Vodstvo ILIRIKE redno enkrat letno prejme pisna poročila o primerih iz prejšnjega odstavka tega člena.
15.

člen

Ta politika upravljanja z nasprotji interesov stopi v veljavo z dnem 01.09.2020 in nadomešča vse pretekle dokumente.

V Ljubljani, dne 31.08.2020

ILIRIKA borzno posredniška hiša, d.d., Ljubljana

Igor Štemberger, predsednik uprave

Urban Belič, član uprave
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