Informacije o kršitelju
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo
kršitev 3. poglavja ZTFI

Narava ugotovljenih kršitev

Izrek odločbe, s katero se postopek konča

/
Kršitelj je kršil drugi odstavek 123. člena v
zvezi s prvim odstavkom 118. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov, ker
najpozneje v štirih trgovalnih dneh od
dneva, ko je izvedel za pridobitev
pomembnega deleža v javni družbi, tej ni
poslal obvestila o spremembi pomembnega
deleža.
Kršitelj je kršil obveznosti glede informacij
o pomembnih deležih v javni družbi, katere
delnice so uvrščene v trgovanje na
organiziranem trgu.
Kršitelj je odgovoren za storitev prekrška po
desetem odstavku v zvezi sedmim
odstavkom 558. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov,
s tem, ker javni družbi takoj, ko je bilo
mogoče oziroma najpozneje v štirih
trgovalnih dneh po dnevu, ko je izvedel za
pridobitev pomembnega deleža v tej javni
družbi, ni poslal obvestila o spremembi
pomembnega deleža, saj je:
- dne 15. 3. 2016 pridobil 16.896 delnic
javne družbe oziroma 8,90-odstotni delež
glasovalnih pravic, kar ob upoštevanju
določbe 105. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov pomeni, da je skupaj z
delnicami javne družbe, katerih imetnik je
bil pred to pridobitvijo (t.j. 3.948 delnic javne
družbe oziroma 2,08-odstotnega deleža
glasovalnih pravic te družbe), dosegel in
presegel prag pomembnega deleža (t.j. 10odstotni delež glasovalnih pravic v javni
družbi), in sicer 10,97-odstotni delež vseh
glasovalnih pravic v javni družbi, o čemer bi
morala javno družbo obvestiti najkasneje
dne 21. 3. 2016,
o navedeni pridobitvi pa je kršitelj javno
družbo obvestil šele dne 12. 8. 2016, s
čimer je kršil drugi odstavek 123. člena
Zakona o trgu finančnih instrumentov v
zvezi s prvim odstavkom 118. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov.
Na podlagi desetega odstavka v zvezi
sedmim odstavkom 558. člena Zakona o
trgu finančnih instrumentov in v zvezi s 26.
členom Zakona o prekrških se je storilcu
izrekla globa v višini 130,00 EUR
(stotrideset evrov 00/100).

Izrečeno globo mora storilec plačati v roku
30 (tridesetih) dni po pravnomočnosti te
odločbe, sicer se prisilno izterja.
Storilec lahko po poteku roka za plačilo
globe pri organu, pristojnem za prisilno
izterjavo, zaprosi za obročno plačilo globe.
Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških
lahko storilec, če ne vloži zahteve za sodno
varstvo zoper odločbo o prekršku, plača
samo polovico izrečene globe, če jo plača v
osmih dneh po pravnomočnosti te odločbe.
Če plača globo pred pravnomočnostjo,
zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o
prekršku ni dovoljena.
Na podlagi prvega odstavka 144. člena v
zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena
in drugim odstavkom 58. člena Zakona o
prekrških ter tretjega odstavka 34. člena
Zakona o sodnih taksah je storilec dolžan
plačati strošek postopka – sodno takso, in
sicer v višini 40,00 EUR (štirideset evrov
00/100) v roku 15 (petnajst) dni od
pravnomočnosti te odločbe, sicer se ta
prisilno izterja.
Informacija o tem, ali je zoper odločbo
začet postopek sodnega varstva
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