
  

 

 

Obvestilo pristopnikom k zastopniški shemi »Delniška OPORA« pri VZMD 

Dopolnitev Splošnih pogojev in Razpredelnice nadomestil 

 

Ljubljana, 9. oktober 2017 

Spoštovani, 

v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) se vam zahvaljujemo za zaupanje, ki ste nam ga izkazali, ko 

ste vaše vrednostne papirje - pred ukinitvijo registrskih računov pri KDD - prenesli na fiduciarni račun odvetnika v 

okviru »Delniške OPORE« pri VZMD. Želimo vas seznaniti, da smo na naši spletni strani, dne 09.10.2017, objavili 

dopolnjene Splošne pogoje za izvedbo prodaj, nakupov in drugo zastopanje interesov malih delničarjev prek sheme 

»Delniška OPORA« (www.vzmd.si/images/documents/splosni_pogoji_poslovanja_delniska_opora_10.10.17.pdf) 

ter Razpredelnico nadomestil (www.vzmd.si/images/documents/Razpredelnica-nadomestil_10.10.17.pdf). Pri tem 

posebej poudarjamo, da nadomestil nismo spreminjali in tako izhodiščni (prejšnji) pogoji ostajajo isti, dodali pa smo 

nekatere nove možnosti in storitve, predvsem spričo sprememb zakonodaje in razvoja dogodkov na kapitalskem 

trgu. 

Z osvežitvijo Splošnih pogojev v VZMD sledimo noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), ki jo je Državni 

zbor RS sprejel na svoji seji 15.02.2017 in stopi v veljavo 31.10.2017, ter izrecno omogoča izvajanje skupinskih 

nakupov in prodaj vrednostnih papirjev preko fiduciarnega računa odvetnika ali notarja. Tako bo tudi pri izvedbah 

prodaj, nakupov in drugi poslov, mogoče dosegati sinergijske učinke, ki smo jih dosegli z vzpostavitvijo »Delniške 

OPORE«.  

Dopolnjeni Splošni pogoji omogočajo angažiranje fiduciarnega odvetnika za izvedbo prodaje ali druge odplačne 

odsvojitve vrednostnih papirjev pod čim boljšimi pogoji - slednje izključno v primeru izpolnjevanja pogojev in določil 

7. člena dopolnjenih Splošnih pogojev. V vsakem drugačnem primeru pa mora fiduciarni odvetnik - v primeru 

dejanske izvedbe prodaje ali druge odplačne odsvojitve vrednostnih papirjev - k doseženi ceni pridobiti vaše 

posebno soglasje. 

Za obstoječe imetnike, ki ste pristopili k »Delniški OPORI« pred uveljavitvijo dopolnjenih Splošnih pogojev, se ti - 

skladno z njihovimi določili - pričnejo uporabljati s 01.11.2017. V primeru, da se z dopolnitvami Splošnih pogojev 

in/ali Razpredelnice nadomestil ne strinjate, imate dotlej imetniki - skladno z dosedanjimi Splošnimi pogoji 

(www.vzmd.si/images/documents/splosni_pogoji_poslovanja_delniska_opora_08.08.17.pdf) ter Razpredelnico 

nadomestil - možnost izstopa iz »Delniške OPORE« ter prenos vaših vrednostnih papirjev na drug ustrezen račun.  

Prepričani, da smo se z dodatnimi možnostmi in rešitvami še približali vašim interesom ter pričakovanjem 

manjšinskih delničarjev, vas lepo pozdravljamo, 

 

mag. Kristjan Verbič 
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