
 

 

 
Protest EUROINVESTORS zoper neizpolnjevanje reformnih zavez EVROPSKE 
KOMISIJE o vlogi združenj delničarjev in investitorjev ter pomembna zasedanja 
WFIC in EUROSHAREHOLDERS - intenzivna mednarodna dejavnost VZMD in 
programa investo.si   
 
Bruselj & Bejrut, 5. 7. 2011 
 

V preteklem tednu se je predsednik 
Vseslovenskega združenja malih delničarjev 
(VZMD) vrnil z daljše službene poti v Bruselj 
in Bejrut, v sklopu katere se je udeležil 
pomembnih zasedanj Svetovne federacije 
investitorjev (WFIC) in Evropskega združenja 
delničarjev (Euroshareholders) ter proslave 
ob 20. obletnici slovenske samostojnosti, ki 
jo je v Evropskem parlamentu pripravilo 
sedem tamkajšnjih slovenskih poslancev (na 
sliki levo), in kasnejšega slavnostnega 

sprejema v prostorih bruseljskega avtomobilskega muzeja, v organizaciji Stalnega predstavništva 
Republike Slovenije (RS) pri EU in Veleposlaništva RS v Belgiji.  
 
Ob teh priložnostih je mag. Kristjan Verbič slovenske poslance v 
Evropskem parlamentu, Evropskega komisarja dr. Janeza 
Potočnika, Stalnega predstavnika RS pri EU, veleposlanika dr. 
Rada Genoria, in druge pristojne predstavnike RS in EU, opozoril 
in neposredno seznanil s problematiko vloge ter financiranja 
organizacij delničarjev in individualnih investitorjev (kliknite 
dokument na desni), ki naj bi - skladno z zavezami Evropske 
komisije iz leta 2009 - predstavljale gonilo in srce reforme 
finančnih in kapitalskih trgov. Tako je v ta namen Evropska 
komisija predvidela tudi vzpostavitev neposrednega financiranja 
za zagotovitev ustreznega zastopanja interesov individualnih 
delničarjev in investitorjev.  
 
Tem javnim deklaracijam in zavezam pa Evropska komisija v 
praksi žal ni sledila, saj je doslej zavrnila vsakršno možnost 
financiranja tovrstnih organizacij, vključno z zavrnitvijo 
Evropske federacije investitorjev (EuroInvestors), ki združuje kar 
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45 nacionalnih organizacij individualnih 
investitorjev in uporabnikov finančnih storitev, 
ki skupaj zastopajo približno 2 milijona 
državljanov EU. Hkrati je Evropska komisija, s 
sredstvi cca. milijon evrov, vzpostavila novo 
iniciativo Finance Watch (kjer ima EuroInvestors 
sicer svojega predstavnika v Izvršnem odboru), 
pri čemer je potrebno z vso zaskrbljenostjo 
izpostaviti aktualno financiranje številnih drugih 
organizacij s strani Evropske komisije, ki pa 
sočasno  prejemajo izdatna sredstva tudi 

neposredno od same finančne industrije, kar poraja resne dvome o njihovi avtonomnosti, 
objektivnosti in reformni naravnanosti!  
 
V zvezi z navedenimi dogajanji se je VZMD vključil v skupno akcijo vseh nacionalnih združenj v 
okviru federacije EuroInvestors ter 15. 6. 2011 poslal dopis (kliknite na sliko zgoraj desno) vsem 
pristojnim predstavnikom Republike Slovenije.  
 
Po aktivni udeležbi na seji Izvršilnega odbora in 
Generalne skupščine WFIC ter slovesnostih 20. 
obletnici slovenske samostojnosti se je mag. Verbič iz 
Bruslja odpravil v Gent, kjer je z vodstvom WFIC 
obiskal novo informacijsko pisarno te ugledne 
mednarodne institucije, in še isti dan odpotoval v 
Bejrut, kjer se je udeležil mednarodne investitorske 
konference ter sej Izvršilnega odbora in 
Zakonodajnega komiteja Euroshareholders.  
 
V mednarodne aktivnosti v okviru programa 
investo.si (Invest to Slovenia) je bilo tudi tokrat 
vključenih 11 uglednih slovenskih delniških družb. Medtem, ko je bila na Generalni skupščini WFIC 
in Izvršilnem odboru Euroshareholders številnim predstavnikom z vsega sveta predstavljen tudi 
sistem EuroVote, vključno s predstavitvenim videom, ki ga je pripravila VZMD.TV. Pri tem so 
predstavniki organizacij, vključenih v WFIC, pokazali izjemno zanimanje za vključitev v razširjeni 
sistem EuroVote. 
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