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ZADEVA: OKROŽNICA JAVNIM DRUŽBAM –
VPLIV RUSKO-UKRAJINSKEGA KONFLIKTA NA POSLOVANJE JAVNIH
DRUŽB
Spoštovani,
Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) javnim družbam, povezano z
razmerami v Ukrajini in posledicami, ki jih na poslovanje družb prinašajo te izredne razmere,
priporoča ustrezno komunikacijo z investicijsko javnostjo. V odvisnosti od vpetosti v poslovanje
na trgih, ki so vpleteni v konflikt, naj vsaka javna družba oceni tveganja, ki jih prinašajo
zaostrene razmere ter z njimi povezane gospodarske sankcije na dejavnost oz. poslovanje
posamezne javne družbe. Javnim družbam se tako svetuje, da v primeru, ko bi posledice teh
razmer verjetno znatno vplivale na cene vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje na
organiziranem trgu, ustrezno razkrijejo informacijo v zvezi s tem v skladu z določbami Uredbe
596/2014 o zlorabi trga. Za investicijsko javnost je lahko pomembna tudi informacija javne
družbe o tem, kako se spoprijema z aktualnimi razmerami ter kako družba obvladuje tveganja
morebitnega izpada poslovanja zaradi omenjenih dogajanj. Slednje informacije bi po oceni
Agencije lahko pomembno prispevale k zmanjševanju prevelikega in kdaj tudi neutemeljenega
nihanja cen vrednostnih papirjev.
V začetku marca 2022 se javne družbe pripravljate na objavo revidiranega letnega poročila
za poslovno leto 2021. Agencija zato opozarja na določbe Zakona o gospodarskih družbah
(v nadaljevanju ZGD-1), ki določajo, da mora družba v revidirano letno poročilo vključiti tudi
informacije glede narave in finančnih učinkov bistvenih poslovnih dogodkov, ki so se zgodili po
koncu poslovnega leta in niso zajeti v računovodskih izkazih (13. točka tretjega odstavka 69.
člena ZGD-1, prva alineja tretjega odstavka 70. člena ZGD – 1). Javne družbe ob tem ustrezno
upoštevajte tudi določila MSRP oz. SRS ter izvedite tako kvalitativno kot kvantitativno oceno
morebitnih vplivov rusko-ukrajinskega konflikta na vaše poslovanje. Podobno dogodke
ovrednotite tudi v odnosu do morebitnega že objavljenega načrta poslovanja za prihodnje
obdobje, pri čemer načrte po potrebi dodatno pojasnite v primeru, ko ti zaradi posledic
konflikta, ne bi bili več dosegljivi.
Glede na informacije, da naj bi evropski odzivni centri za kibernetsko varnost že več tednov
spremljali povečan obseg napadov na omrežja in sisteme v Ukrajini, ni izključeno, da se napadi
ne bi mogli razširiti tudi na območja drugih držav (npr. članic EU). Ker ima kibernetska varnost
velik pomen tudi za večino gospodarskih subjektov, Agencija priporoča, da javne družbe
ustrezno pozornost namenite tudi področju obvladovanja tveganj kibernetskih napadov ter po
potrebi investicijski javnosti posredujete informacije v zvezi s tem.
Agencija javnim družbam svetuje, da povezano z obravnavano krizo spremljajo objave na njeni
uradni spletni strani (tukaj).
S spoštovanjem.
Anka Čadež
direktorica

