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POPRAVKI
5977.	 Popravek Sklepa o naložbah 

borznoposredniških družb v kvalificirane 
deleže v osebah nefinančnega sektorja

Popravek

Sklep o naložbah borznoposredniških družb v kvalificirane 
deleže v osebah nefinančnega sektorja, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 106/07 z dne 21. 11. 2007, se popravi tako, da se kot 
priloga k sklepu doda Obrazec NAL, ki je sestavni del sklepa.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr.	Miha	Juhart l.r.

Priloga
Obrazec NAL

(borznoposredniška družba)

P O R O  I L O

o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinan nega sektorja
po stanju na dan ____________________

I. Kvalificirani deleži v osebah nefinan nega sektorja
(v tiso  EUR)

Kvalificirani deleži v osebah 
nefinan nega sektorja:

Naložba
 % od kapitala

Vrednost naložbe, ki 
je izjema od omejitev 

po 4. lenu sklepa
Oznaka izjeme1 Prilagojeni znesek za 

izra un % od kapitala Znesek preseganja2

knjigov. vrednost kvalif. delež v %
naziv osebe nefinan nega sektorja 1 2 3 = 1/K 4 5 6 = 1 – 4 7 = 6/K 8

Seštevek (D) (C)

II. Kapital borznoposredniške družbe

Kapital borznoposredniške družbe po drugem in tretjem odstavku 2. lena sklepa (K) = ______________________

A (15% od K) = ____________________

B (60% od K) = ____________________

III. Odbitna postavka pri izra unu kapitala = ve ji izmed zneskov preseganj iz C oziroma D iz to ke I

Vsota zneskov posami nega preseganja (znesek iz C v I. delu)  = ____________________ Dovoljenje DA / NE

Znesek skupnega preseganja (razlika med D in B)  = ____________________ Dovoljenje DA / NE

Odbitna postavka po 5. lenu sklepa  = ____________________

Datum:
Sestavil: Žig in podpis odgovorne osebe
Telefon:

1 Vpiše se oznaka izjeme (kot a, b, c ali d) od omejitev naložb po 4. lenu sklepa.
2 Vpiše se znesek preseganja v delu, ki presega znesek iz A v II. delu. Izpolni se le tista vrstica, kjer znesek iz stolpca 5 presega znesek iz A v II. delu.




