MNENJE
AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V ZVEZI Z IZPLAČILI DIVIDEND IN
DOBIČKOV DRUŽB ZA UPRAVLJANJE, UPRAVLJAVCEV ALTERNATIVNIH
INVESTICIJSKIH SKLADOV, BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB, LJUBLJANSKE BORZE
IN KDD - CENTRALNE KLIRINŠKO DEPOTNE DRUŽBE IZDANO V SKLADU S
PRIPOROČILOM ODBORA ZA FINANČNO STABILNOST Z DNE 7. 4. 2020

Odbor za finančno stabilnost Republike Slovenije (OFS) ugotavlja, da lahko posledice
epidemije COVID-19 na področju poslovanja finančnih družb privedejo do motenj v finančnem
sistemu, ki bodo imele resne negativne posledice na delovanje finančnega sistema in realnega
gospodarstva, zlasti v obliki zmanjšanja kapitalske moči oziroma sposobnosti absorbiranja
kapitalskih izgub finančnih družb iz naslova morebitne realizacije sistemskih tveganj v času
epidemije COVID-19 in v določenem obdobju po njej in zmanjšanja likvidnosti v gospodarstvu
v času epidemije COVID-19 in v določenem obdobju po njej, ki se bo odrazila v poslabšanju
likvidnosti finančnih družb. Po mnenju OFS te posledice predstavljajo povečano sistemsko
tveganje za finančno stabilnost.
Upoštevaje obseg in naravo tveganj povezanih z delovanjem finančnih družb, ki jih nadzira
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in z namenom prispevati h krepitvi odpornosti
finančne infrastrukture na finančne šoke ter z namenom ohranjanja finančne stabilnosti in
preprečitve nastanka motenj v finančnem sistemu, ki bi lahko imele resne negativne posledice
na delovanje finančnega sistema in realno gospodarstvo, ATVP družbam za upravljanje,
upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, borznoposredniškim družbam, Ljubljanski
borzi in KDD - Centralni klirinško depotni družbi svetuje, da pri odločanju o izplačilu dividend
za preteklo leto in leto 2020 ter odkupu lastnih deležev v korist izplačila lastninskih pravic
delničarjem oziroma pri izplačilu dobičkov, doseženih v letu 2019 in 2020, nerazporejenih
dobičkov in rezerv iz preteklih let za te namene, ravnajo še posebej previdno, tako da bodo
tudi v primeru dolgotrajnejših posledic epidemije razpolagale z ustrezno višino kapitala za
zagotavljanje kapitalske ustreznosti, ohranile sposobnost absorbiranja morebitnih kapitalskih
izgub in vseskozi zagotavljale ustrezno raven likvidnosti.
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