Informacije o kršitelju

/

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

Kršitelja sta kršila 123. člen v zvezi z 120.
členom
Zakona
o
trgu
finančnih
instrumentov, ker najpozneje v štirih
trgovalnih dneh od dneva, ko sta izvedela
za pridobitev pomembnega deleža v javni
družbi, tej nista poslala obvestila o
spremembi pomembnega deleža.

Narava ugotovljenih kršitev

Kršitelja sta kršila obveznosti glede
informacij o pomembnih deležih v javni
družbi, katere delnice so uvrščene v
trgovanje na organiziranem trgu.

Izrek odločbe Agencije opr. št. 014-10802/2017 z dne 24. 4. 20171

Kršitelj pravna oseba je odgovorna za
storitev prekrška po sedmem odstavku
558. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov, kršitelj odgovorna oseba pa
je odgovorna za storitev prekrška po
devetem odstavku v zvezi z sedmim
odstavkom 558. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov,
ker odgovorna oseba kot direktor pravne
službe
gospodarske
družbe
XX,
odgovoren tudi za pravilnost izpolnjevanja
obveznosti gospodarske družbe XX za
razkrivanje nadzorovanih informacij na
podlagi določb 3. poglavja Zakona o trgu
finančnih instrumentov in zato v imenu in
za račun gospodarske družbe XX,
zavezanca za obveščanje, najkasneje do
16. 3. 2016, torej najpozneje četrti
trgovalni dan po dnevu, ko je izvedel za
pridobitev delnic javne družbe AA, ni
poskrbel za obvestitev javne družbe AA o
tem, da je dne 11. 3. 2016 gospodarska
družba YY, ki je odvisna družba
gospodarske družbe XX, pridobila 760.375
delnic javne družbe AA, s tem pa se je
skupni delež glasovalnih pravic družbe XX.
z njenimi odvisnimi družbami YY in ZZ v
javni družbi AA povečal iz 14,62%
(2.517.674 delnic z glasovalno pravico) na
19,04% (3.278.049 delnic z glasovalno
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Zoper odločbo je bila vložena zahteva za sodno varstvo.

pravico), kar pomeni, da je bil, upoštevajoč
določbe 105. člena Zakona o trgu
finančnih
instrumentov,
dosežen
in
presežen prag pomembnega deleža (t.j.15odstotni delež glasovalnih pravic),
s čimer je bila kršena določba drugega
odstavka 123. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov v zvezi s 120.
členom
Zakona
o
trgu
finančnih
instrumentov.
Na podlagi sedmega in devetega odstavka
558. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov in v zvezi s 26. členom
Zakona o prekrških se je storilcema pravni
osebi izrekla globa v višini 25.000,00 EUR
(petindvajset tisoč evrov 00/100) in
odgovorni osebi globa v višini 800,00 EUR
(osemsto 00/100 evrov).
Izrečeno globo morata storilca plačati v
roku 30 (tridesetih) dni po pravnomočnosti
te odločbe, sicer se prisilno izterja.
Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških
lahko storilca, če ne vložita zahteve za
sodno varstvo zoper odločbo o prekršku,
plačata samo polovico izrečene globe, če
jo
plačata
v
osmih
dneh
po
pravnomočnosti te odločbe. Če plačata
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 sta
storilca dolžan plačati stroške postopka –
sodno takso, in sicer pravna oseba v višini
2.500 EUR (dvatisočpetsto evrov 00/100)
ter odgovorna oseba 80,00 EUR
(osemdeset evrov 00/100) v roku 15
(petnajst) dni od pravnomočnosti odločbe o
prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo.
Storilca lahko po poteku roka za plačilo

globe pri organu, pristojnem za prisilno
izterjavo, zaprosita za obročno plačilo
globe.
Odgovorna oseba, ki zaradi svojega
premoženjskega stanja oziroma zmožnosti
za plačilo po kriteriju iz drugega odstavka
19.a člena ZP-1 ne more plačati globe in
stroškov postopka v višini najmanj 300
eurov, lahko najpozneje do poteka roka za
plačilo sodišču predlaga, da se plačilo
globe in stroškov postopka nadomesti z
delom v splošno korist.
Informacija o tem, ali je zoper odločbo
začet postopek sodnega varstva

Oba storilca sta vložila zahtevo za sodno
varstvo z dne 15. 5. 2017. Okrajno sodišče
v Ljubljani je s sodbo opr. št. ZSV962/2017-2429 dne 19. 8. 2019 odločilo:
1. Ob obravnavi zahteve za sodno
varstvo storilke pravne osebe XX
se odločba o prekršku spremeni
tako, da se dejanje, kot je opisano
v izreku, pravno opredeli kot
prekršek po prvem odstavku 529.
člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (ZTFI-1) in zanj izreče
globa v znesku 12.000,00 EUR,
posledično se spremeni izrek o
stroških postopka tako, da se določi
sodna taksa v znesku 1.200,00
EUR, sicer se zahteva za sodno
varstvo kot neutemeljena zavrne.
2. Zahteva za sodno varstvo storilca
odgovorne
osebe
se
kot
neutemeljena zavrne.
Storilec odgovorna oseba je dolžan
plačati sodno takso v znesku 80,00
EUR v 15 dnevih po prejemu
poziva za plačilo sodne takse, sicer
se prisilno izterja.

