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ZAHTEVA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV / INSTRUMENTOV DENARNEGA
TRGA NA TRG SI ENTER (Obr. 01/SI ENTER)
vlagatelj:
(izdajate/J, druga oseba po poob!astilu izdajate!ja)

datum:

___________ datum in ura prejema:
(izpolni borza)

1. Splosni podatki o vrednostnih papirjih in izdajatelju
segment trga:

vrsta vrednostnega papirja:

2. PROGRESS

1. ADVANCE

□ ADVANCE DELNICE
□ PROGRESS DELNICE
□ ADVANCE OBVEZNICE
□ PROGRESS OBVEZNICE
□ ADVNCE KOMERCIALNI ZAPISI □ PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI
□

osnovni vrednostni
papir

□

potrdilo o
deponiranju

firma:
sedez:
poslovni naslov:
maticna st. :
LEI koda:
FISN koda:
maticna drzava:
ustanovitev dne:

2. Podatki o delnicah
oznaka:
razred:
stevilo:
oznacite:

□ kosovne delnice

nominalna vrednost (ce so delnice z nominalno vrednostjo):
skupna vrednost izdaje, ki se uvrsca:

□ nominalne delnice
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3. Podatki o obveznicah / komercialnih zapisih:
oznaka:
vrsta:
stevilo:
vrednost izdaje:
4. Tipi obveznic/komercialnih zapisov: (izberi en ustrezen tip pri vsaki izmed tock a) in b))

D druge
javne
obveznice

a)

D drzavne
obveznice

b)

D prednostni dolg

D zamenljive
obveznice
D vmesni dolg

D obveznice
s kritjem

D podrejeni dolg

c)

nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa):

d)

vpis v centralni depo:

e)

referencni tecaj vrednostnega papirja (prvi dan trgovanja):

f)

zeleni datum uvrstitve:

g)

zeleni datum zacetka trgovanja:

s. Uvrscenost na organiziran trg
Ali so vrednostni papirji ze uvrsceni na organiziran
trg?

D podjetniska
obveznica

D DA

D drugo

D podrejeni dolg z
najnizjo prednostjo pri
o lacilu

D NE

ime organiziranega trga:
6. Podatek o izbranem elektronskem naslovu izdajatelja
Preko tega elektronskega naslova izdajatelja lahko Ljubljanska borza izdajatelju posreduje vse informacije:
Jzdajatelj soglasa s tem, da se bo posredovanje informacij na navedeni elektronski naslov stelo kot uradna vrocitev uporabniku.

7. Kontaktni podatki osebe izdajatelja, ki je zadolzena za komuniciranje z borzo
odgovorna oseba:
telefon oz. mobilni telefon:
elektronski naslov:
8. Zaveze izdajatelja
Izdajatelj (se) s podpisom te zahteve:
• zavezuje, da bo izpolnjeval obveznosti razkrivanja informacij v skladu s Pravili SI ENTER in
obveznosti obvescanja borze v skladu s Pravili SI ENTER.
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•
•
•

zavezuje, da bo na SEOnet objavljal informacije, ki jih mora razkrivati v skladu s 3.5. poglavjem
Pravil SI ENTER in drugimi predpisi.
potrjuje, da so vsi vrednostni papirji razreda, za katerega se zahteva uvrstitev na trg SI ENTER, v
celoti vplacani in prosto prenosljivi.
zavezuje, da bo borzo nemudoma obvestil o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel na tej
zahtevi in borzo obvestil o vseh relevantnih spremembah, vezanih na kotacijo njegovih vrednostnih
papirjev na trgu SI ENTER.

9. Priloge zahtevi
• obvestilo, da je pravni polozaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega
ustroja v skladu s predpisi drzave njegovega sedeza:
• precisceno besedilo statuta izdajatelja;
• izpis iz sodnega registra;
• potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni
depo, bodisi v tiskani obliki, ki so v zbirni hrambi v centralnem depoju) in so izpolnjeni pogoji
za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,
• s strani izdajatelja podpisana Pogodba o kotaciji,
• obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati za dolzniske vrednostne papirje v elektronski
obliki),
• dokazilo o placilu nadomestila za odlocanje o uvrstitvi in pristojbino za uvrstitev (placilo se izvrsi
skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom za storitve na trgu SI ENTER na transakcijski racun pri
SKB BANKI d. d. Ljubljana st. 03100-1006373354),
• v kolikor se zahteva za uvrstitev nanasa na segment PROGRESS je priloga tudi Dokument o
uvrstitvi ter ostala predpisana dokumentacija vezana na Svetovalca.

(iig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga na trg SI ENTER (v
nadaljevanju: obrazec) je le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloca o uvrstitvi. Popolno zahtevo za
uvrstitev vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga na trg SI ENTER predstavlja izpolnjen in podpisan
obrazec ter s strani vlagatelja podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.

