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ZAHTEVA ZA ZACASNO USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM OZ. 
INSTRUMENTOM DENARNEGA TRGA, UVRSCENIM NA TRG SI ENTER (Ohr. 04/SI 
ENTER) 

vlagatelj: 

(izdajatelj, druga oseba po poob/asti/u izdajatelja) 

datum: 
-----------

1. Splosni podatki o izdajatelju

firma: 

sedez: 

poslovni naslov: 

maticna st.: 

LEI koda: 

datum in ura prejema: 

(izpolni borza) 

2. Podatki o vrednostnem papirju oz. instrumentom denarnega trga, za katerega se

zahteva ustavitev .o:.:tr'--gt..::o=--=v-=a=n""'ja=:'------------------------

vrsta: 

oznaka: 

segment in podsegment: 

3. Razlog za zahtevo za zacasno ustavitev trgovanja:

3.1. Pri izdajateljevem poslovanju je prislo do poslovnega dogodka ali okoliscine, ki ni 
poznan(a) sirsi javnosti in ki bi lahko vplival(a) na ceno vrednostnega papirja oz. 
instrumenta denarnega trga, izdajatelj pa o informaciji o dogodku ali okoliscini ni 
moqel pravocasno obvestiti iavnosti. 

3.2. Med trgovalnim dnem bo prislo do pomembnega poslovnega dogodka (npr. 
podpis/odpoved pogodbe, ... ) in izdajatelj ne bo mogel zagotoviti zaupnosti 
zadevnih informacii do ustrezne iavne obiave. 

3.3. Zacasna ustavitev zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD d. d. 

3.4. Drugi razlogi (npr. podaljsanje zacasne ustavitve itn.) 

3.5. Pri izdajatelju so nastopile okoliscine, na podlagi katerih poslovodstvo izdajatelja 
namerava vloziti ali je vlozilo predlog za zacetek stecajnega postopka v skladu z 
ZFPPIPP. 

3.6. Pri izdajatelju so nastopile okoliscine, ki bi lahko privedle do postopka prisilne 
poravnave ali stecajnega postopka nad izdajateljem, ali drugega postopka skladno z 
ZFPPIPP in se: 

• v medijih pojavljajo spekulacije glede financnega stanja izdajatelja in
prihodnostjo poslovanja izdajatelja oziroma, 

• pri izdajatelju je oziroma bi lahko prislo do pomembnega poslovnega dogodka
oziroma kliucne odlocitve ki bo volivala na nadalinie ooslovanie druzbe in ie
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bila sprejeta izven organov vodenja in nadzora druzbe, tako, da izdajatelj ni 
usoel zaaotoviti ustrezne iavne obiave. 

3.7. Delnicarji so na skupscini sprejeli sklep o izkljucitvi manjsinskih delnicarjev in 
orenosu delnic na alavneaa delnicaria. 

D 

V primeru tocke 3.1., 3. 2. in 3.3. se izdajatelj zavezuje, da bo takoj, ko bo to mogoce, zagotovil ustrezno 

javno razkritje informacije. Zacasna ustavitev trgovanja bo trajala najvec en trgovalni dan, razen ce iz 

okoliscin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je potrebna daljsa ustavitev. 

4. Dodatna pojasnila izdajatelja:

5. Predlagan cas ustavitve trgovanja:

zacetek ustavitve (dan, ura oz. »takoj, ko je mogoce«) 
zacetek ponovnega trgovanja ( dan, ura, oziroma opisno npr. 
izvedenem postopku v centralnem registru): 

6. Kontaktni podatki:

kontaktna oseba izdajatelja: 

telefonska stevilka: 

stevilka faksa: 

elektronski naslov kontaktne osebe: 

7. Priloge:
• ustrezne priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost razloga za zahtevo,
• dokazilo o placilu nadomestila za odlocanje (placilo se izvrsi skladno z veljavnim Cenikom za

storitve na trgu SI ENTER na transakcijski racun pri SKB BANK! d. d. Ljubljana st. 03100-

1006373354).

(fig in podpis odgovome osebe izdajate!ja) 
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