
Uprava in nadzorni svet družbe KS Naložbe, d.d., Ljubljana (»Družba«) sta dne 02.02.2018 sprejela 

naslednji  

 

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE 
 

I. PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC DRUŽBE 

 

1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic  

Skupščina delničarjev družbe je na seji, ki je potekala 31.8.2016, upravi družbe podelila 

pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic Družbe.  

 

2. Čas trajanja pooblastila za pridobivanje lastnih delnic  

Pooblastilo skupščine velja za obdobje 36 mesecev od dne zasedanja skupščine z dne 

31.8.2016. 

 

3. Načini pridobivanja lastnih delnic 

Družba lahko pridobiva lastne delnice bodisi s posli na organiziranem trgu finančnih 

instrumentov bodisi izven organiziranega trga finančnih instrumentov. 

 

4. Maksimalno število pridobljenih lastnih delnic  

Družba bo v okviru tega programa poskušala pridobiti na organiziranem finančnem trgu ter 

izven organiziranega finančnega trga skupaj 168.125 delnic Družbe. Največji denarni znesek 

namenjen nakupom lastnih delnic po tem programu je 129.456,25 EUR. 

 

5. Namen pridobivanja lastnih delnic  

Lastne delnice, pridobljene na osnovi pooblastila skupščine, bo družba uporabila za namene v 

skladu s 527. členom ZGD-1 ter pooblastilom skupščine. 

 

6. Cena odkupa in način pridobivanja lastnih delnic  

Družba lahko v obdobju iz točke 2. pridobiva lastne delnice na organiziranem trgu finančnih 

instrumentov po vsakokratni tržni ceni delnice ter zunaj organiziranega trga po nakupni ceni, 

ki znaša 0,77 EUR na delnico, vse v skladu s pooblastilom skupščine. 

 

II. PRAVILA IN KRITERIJI ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE  

 

1. Smernice programa odkupa lastnih delnic  

Družba je sprejela ta program odkupa lastnih delnic s ciljem preglednega postopka odkupa 

lastnih delnic, ob upoštevanju enake obravnave delničarjev, zaščite interesov delničarjev in 

preprečevanja tveganja zlorabe trga. 

 

2. Sredstva za odkup lastnih delnic  

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz lastnih virov. Pri pridobivanju lastnih delnic bo 

družba lastne delnice pridobivala skladno z možnostmi, ki jih dopuščata kapitalska ustreznost 

družbe in veljavna zakonodaja. 

 

3. Količinska omejitev odkupa lastnih delnic  

Družba bo pridobila toliko lastnih delnic, kot jih bodo delničarji prodali v času trajanja 

pooblastila za pridobivanje lastnih delnic, kot izhaja iz točke 2. tega programa oziroma sklepa  

seje skupščine Družbe, a hkrati ne več kot 168.125. 



 

4. Cenovna omejitev odkupa lastnih delnic  

Družba bo lastne delnice pridobivala po ceni, kot jo določa ta program pod pogoji iz pooblastila 

skupščine. 

 

5. Načini pridobivanja lastnih delnic  

Družba bo pridobivala lastne delnice z nakupi na organiziranem trgu finančnih instrumentov ter 

izven organiziranega trga finančnih instrumentov.  

 

5.1. Pridobivanje lastnih delnic s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov 

 

5.1.1. Kraj pridobivanja lastnih delnic 

Družba bo lastne delnice pridobivala preko organiziranega trga Ljubljanske borze, d.d., 

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana. 

 

5.1.2. Način pridobivanja lastnih delnic na organiziranem trgu finančnih instrumentov 

Družba bo pridobivala lastne delnice v okviru odprtega naročila za odkup lastnih delnic, 

podeljenega borznemu članu Ljubljanske borze, d.d., ki bo transakcije odkupov lastnih delnic 

izvajal sistematično, pregledno, neodvisno od družbe in brez vpliva družbe glede časa nakupov. 

 

5.2. Pridobivanje lastnih delnic s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov 

 

5.2.1. Poziv delničarjem za sprejem ponudbe Družbe 

Družba bo pridobivala lastne delnice s posli izven organiziranega trga finančnih 

instrumentov, in sicer na podlagi obvestila delničarjem in neposrednega poziva 

vsem delničarjem Družbe, da sprejmejo ponudbo Družbe za odkup lastnih delnic. 

 

5.2.2. Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic  

Pri pridobivanju lastnih delnic izven organiziranega trga mora poslovodstvo Družbe 

upoštevati načelo enakega obravnavanja delničarjev in posledično obvestiti vse 

delničarje o začetku pridobivanja lastnih delnic, o možnosti odprodaje oziroma 

nakupa njihovih delnic in o ceni, po kateri Družba pridobiva lastne delnice. Družba 

bo delničarje obveščala po pošti in ter na svoji spletni strani. 

 

5.2.3. Načelo enake obravnave vseh delničarjev in zaščite interesov delničarjev  

Pri izvedbi postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga bo 

zagotovljena enaka obravnava vseh delničarjev in zaščita interesov delničarjev.  

 

5.2.4. Vrstni red izvršitev, poravnava, plačilo kupnine 

Skladno z določbami ZGD-1 imajo delničarji družbe prednostno pravico do prodaje 

delnic Družbe glede na svoj korporacijski delež in glede na število lastnih delnic, ki 

jih družba lahko odkupi po sklepu skupščine. 

 

V skladu s predhodnim odstavkom bo družba prednostno odkupila lastne delnice 

od delničarjev, ki se bodo v roku navedenem na obvestilu o odkupu delnic odločili 

za prodajo. V primeru, da bo družba prejela ponudbe za odkup lastnih delnic, ki 

presega največje število delnic po programu, bo od vsakega delničarja, ki bo podla 

ponudbo, odkupila sorazmerni del glede na njegov korporacijski delež v družbi. 

 



III. VELJAVNOST IN IZVAJANJE PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE  

 

Program odkupa lastnih delnic je sprejet in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 

31.08.2019. Izvajanje program odkupa lastnih delnic se lahko predčasno ustavi ali spremeni.  

 

IV. IV. PREPREČEVANJE TVEGANJA ZLORAB TRGA PRI TRANSAKCIJAH ODKUPOV LASTNIH 

DELNIC  

 

S ciljem javnega in preglednega trgovanja z lastnimi delnicami bo družba upoštevala vsa 

relevantna določila, povezana s prepovedjo tržne manipulacije in prepovedjo uporabe 

notranjih informacij, kot so opredeljena v ZTFI in v Uredbi 596/2014/EU. Družba si bo pri 

pridobivanju lastnih delnic prizadevala, da s svojimi transakcijami v nobenem primeru ne bo 

dajala trgu napačnih ali zavajajočih znakov glede povpraševanja, ponudbe ali cene delnic in da 

ne bo imela prevladujočega položaja na nakupni strani, obenem pa bo tekoče objavljala vse 

informacije, ki imajo naravo notranje informacije.  

 

V. POROČANJE DRUŽBE O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN ŠTEVILU GLASOVALNIH PRAVIC  

 

Družba bo obveščala o rezultatih odkupa delnic družbe, in sicer v predpisanih rokih po 

opravljenem posameznem odkupu lastnih delnic. Ko je Družba zaradi transakcij z lastnimi 

delnicami pridobila delež lastnih delnic, ki dosega ali presega prag 5 % ali 10 % vseh delnic z 

glasovalno pravico oziroma se je delež lastnih delnic zmanjšal pod enega od navedenih pragov, 

bo družba o tem obvestila ATVP in javnost nemudoma po sklenitvi posla. Obvestilo o 

transakcijah z lastnimi delnicami bo družba objavila v informacijskem sistemu INFOSTORAGE 

Ljubljana Stock Exchange in na spletni strani družbe.  

 

VI. Dostopnost programa odkupa lastnih delnic 

 

Program odkupa lastnih delnic bo javno objavljen na SeoNet ter na spletni strani družbe. 

 

 

 


