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SPREMEMBE pRr TZPOLNJEVANJa OBWZNOSTT IZ
NE MATE RIALIZ IRANIII VRE DNO STNIII PAPIRIE V

Spoitovani,

s 6. februarjem 2017 )e KDD - Centralna klirindko depoma drulba d.d. (KDD) vkliuiila
centralni register nematerializiranih vrednostnih papiriev v vseevropsko potavnalno
platformo T2S (TARGET2-Securities), kr ie v lasti in upravlianju Evrosistema.
Ykljuiitev ie rezultat dolgolemega usklajevanja, prilaganja in standardizacije, od zakonskih pa do
povsem izvedbenih mvni. Do ene najpomembnejiih sprememb je tako priSlo na podrodiu
korporacijskih dejanj. Pojem >korporaciiskih dejani je po novem dirii in ne z\emi le izdai,
izbrisov in zamef''jl vrednostnih papirjev, temvei tudi vsa izpladila ozitoma druge vrste
izpolnitev obveznosti iz vtednosmih papirjev ter skupSiine imetnikov vrednostnih papirjev.
lzplaLila oziroma druge vrste izpolnitev obveznosti mota izdaiatelj opmv{ati preko I(DD,
o skupSdinah pa obveSdati I(DD. KDD rzpladila posreduie dlanom KDD, ki vodiio rat,ne
vtednostnih pap'iev, ti pa jih posreduiejo upravitencem, ki so njihove sranke (tok izplatil po
)e
novem totej tak, kot so ga biJi trlni udelelenci ie dosle) vajeni glede tuiih vrednostnih paprlev).
Pravna podlaga za opisano sptemembo sta 37. in 38. ilen Zakona o nematerializiranih vrednostnih

v skladu s katerima se korporacijska dejanja, med katere spada tudi
izpolnjevanje obveznosti iz vrednostnih papilev, izvajz'jo preko cenffalne depotne drulbe (I(DD)
in njenih tlanov, ki vodijo radune imemikov. Taka izpolnitev se v skladu z zakonom sieie za
papirjih (ZNVP-1),
ptavilno.

Glede na navedeno vas vljudno prosimo, da tevizorie seznanite s tem dopisom. Revizorji bodo
tako pd svoiem delu lahko upoBtevali, da so izdajatelji nematerializiranih vrednostnih papirjev svoje
obveznosti iz vtednostnih papir)ev ptavilno izpolrrili, te ilr samo te so usttezai zn".!k -.rriur"li ,r.
fiduciami denarni tadun KDD v skladu s 57. tlenom pravil poslovanja KDD (Jradni list RS, it.

s/

L7).
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Za ,JJorcbitna dodatna pojasnila smo na voljo.
S

priiaznimi poz&avi,
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Poslano

tudi:

Agencija Tajaani radTor nad retridiranjem
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