Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 17. 3. 2021
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne osebe

Kylin Prime Group AG, Alpenstrasse 13, 6300 Zug, Švica; FIN-NEP,
d. o. o., Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana; Capstone Global
Solutions Limited, Room D, 10/F, Tower A, Billion Centre, 1 Wang
Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong

Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj, ki Banka Slovenije je v postopku nadzora ugotovila, da je družba Kylin
pomenijo kršitev ZBan-2 ali Prime Group AG odsvojila navadne (redne) delnice Hranilnice Lon,
d. d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, z ISIN kodo SI0021110323 in
Uredbe (EU) št. 575/2013
oznako vrednostnega papirja LONR družbi Capstone Global Solutions
Limited, pri čemer ima slednja delnice v svojem imenu in za račun
družbe Kylin Prime Group AG, kar ustreza zakonskemu stanju iz
8. točke drugega odstavka 62. člena ZBan-2. Nadalje je Banka
Slovenije ugotovila tudi, da ima družba FIN-NEP d. o. o. še vedno
delnice v svojem imenu in za račun družbe Kylin Prime Group AG.
Narava ugotovljenih kršitev

Imetništvo kvalificiranega deleža v hranilnici brez pridobitve
dovoljenja za ta delež.

Izrek odločbe, s katero se postopek konča
1. Družbe Kylin Prime Group AG, Alpenstrasse 13, 6300 Zug, Švica, UID št.: CHE-305.651.502
(v nadaljevanju Kylin), FIN-NEP, d. o. o., Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
FIN-NEP) in Capstone Global Solutions Limited, Room D, 10/F, Tower A, Billion Centre,
1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong (v nadaljevanju Capstone) so na
dan 16. 3. 2021 skupaj imetnice 78.820 rednih imenskih delnic z oznako LONR in kodo ISIN
SI0021110323 (v nadaljevanju delnice LONR) oziroma 52,02 % deleža v kapitalu in
glasovalnih pravicah Hranilnice Lon, d. d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, matična številka
5624908000 (v nadaljevanju hranilnica), in sicer je:
i. Kylin imetnik 56.320 delnic LONR, kar predstavlja 37,17-odstotni delež v kapitalu in
glasovalnih pravicah hranilnice;
ii. FIN-NEP imetnik 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 7,59-odstotni delež v kapitalu in
glasovalnih pravicah hranilnice;
iii. Capstone imetnik 11.000 delnic LONR, kar predstavlja 7,26-odstotni delež v kapitalu in
glasovalnih pravicah hranilnice.
2. Banka Slovenije je s pravnomočno Odredbo o odsvojitvi delnic z oznako 0.05.0.7-12/2019-42 in
referenčno oznako PBH-24.50-004/19-01 z dne 29. 5. 2019 ugotovila, da ima FIN-NEP (kot tudi
šest drugih subjektov) delnice LONR v svojem imenu in za račun Kylin ter da so na podlagi
prvega odstavka 73. člena ZBan-2 skupaj neupravičeni imetniki delnic LONR.
3. Banka Slovenije ugotavlja, da je Capstone imetnik delnic LONR v svojem imenu in za račun
Kylin, zato je v skladu z 8. točko drugega odstavka 62. člena ZBan-2 v zvezi s četrtim
odstavkom 62. člena ZBan-2 njegove glasovalne pravice oziroma delež v kapitalu treba
upoštevati pri ugotavljanju kvalificiranega deleža Kylin. Banka Slovenije navedeno ugotavlja na
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podlagi naslednjih okoliščin, ki jih je presojala skupaj, in sicer:
i. s tem ko v kupoprodajni pogodbi »Share sale and purchase agreement« med Kylin
Prime Group AG kot prodajalcem in Capstone Global Solutions Limited kot kupcem z
dne 29. 5. 2020 (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba) za 11.000 delnic LONR ni bila
določena sočasnost izpolnitve in za obveznosti družbe Capstone, ki so na podlagi
osnovne pogodbe zapadle v plačilo 30. 6. 2020, Kylin pa niti ob sklenitvi pogodbe niti
ob prenosu delnic v KDD ni zahteval nobenega zavarovanja;
ii. je Kylin do dneva izdaje te odredbe prejel le tri delna plačila v skupni višini xxxxxxxx,
kar pomeni 33,09 % celotne kupnine, preostanek kupnine v višini xxxxxxxx pa še vedno
ostaja neporavnan, pri čemer je terjatev Kylin še vedno nezavarovana;
iii. sta Kylin in Capstone do dneva izdaje te odredbe sklenila sedem aneksov h
kupoprodajni pogodbi, s katerimi sta vsakokrat podaljšala rok plačila kupnine Capstone
(nazadnje do 31. 3. 2021), ne da bi bila ob tem določena tudi kakršna koli druga korist
za Kylin, ki je v skladu z osnovno pogodbo v primeru zamude upravičen do plačila
zamudnih obresti v višini osem odstotkov letno;
iv. sta bili družbi še pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe poslovno povezani, kar izhaja
iz več finančnih transakcij, ki so bile izvedene v obdobju med 3. 1. 2019 in 17. 1. 2020 v
skupni višini xxxxxxxx, kar predstavlja več kot 80 % prometa na transakcijskem računu
Capstone, odprtem pri Hranilnici Lon, d. d.;
v. je družba xxxxxxxxxxxxx, ki je del skupine Kylin, Capstoneu na dan 2. 9. 2020
nakazala xxxxxxxx, kar je večji del delne kupnine, ki jo je Capstone istega dne plačal
Kylin, in na dan 8. 9. 2020 xxxxxxxx, kar je delna kupnina, ki jo je Capstone istega dne
plačal Kylin;
vi. je v poslovni komunikaciji s Hranilnico Lon, d. d. v imenu Capstone delovala
xxxxxxxx, sicer direktorica podjetij xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, katerih
izključni ali delni dejanski lastnik je xxxxxxxx, predsednik upravnega odbora in
dejanski lastnik Kylin.
4. Kylin za 52,02-odstotni delež v kapitalu in glasovalnih pravicah, ki ga ima na podlagi 8. točke
drugega odstavka 62. člena ZBan-2, ni pridobil dovoljenja za kvalificiran delež, kot bi ga moral
v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZBan-2. V skladu s tem je tudi Capstone pridobil in ima
delnice LONR v nasprotju z ZBan-2, zato so Kylin, FIN-NEP in Capstone na podlagi prvega
odstavka 73. člena ZBan-2 neupravičeni imetniki in iz delnic, ki jih imajo v nasprotju z ZBan-2,
nimajo glasovalnih pravic.
Družbama Kylin in FIN-NEP je s pravnomočno Odredbo o odsvojitvi delnic z oznako 0.05.0.712/2019-42 in referenčno oznako PBH-24.50-004/19-01 z dne 29. 5. 2019 naloženo, da morata
odsvojiti vse delnice, ki jih imata v nasprotju z ZBan-2. Ker tudi Capstone pred pridobitvijo
kvalificiranega deleža v hranilnici oziroma najpozneje v roku enega meseca po pridobitvi
kvalificiranega deleža ni vložil zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža, mora v skladu s prvim odstavkom 267. člena ZBan-2 odsvojiti vse delnice, ki jih ima v
nasprotju z ZBan-2.
Delnice v skupnem obsegu, ki presega 10 % deleža v kapitalu in deleža glasovalnih pravic, mora
odsvojiti v roku štirih mesecev od vročitve te odredbe. V skladu z 268. členom ZBan-2 mora
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Capstone Banki Slovenije v istem roku predložiti poročilo o odsvojitvi delnic, ki mora obsegati
dokaze o odsvojitvi in podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic.
5. V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti tega
postopka javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora, in sicer:
i. informacije o kršitelju:
 o nazivu in sedežu pravne osebe ali
 o osebnem imenu fizične osebe;
ii. informacije o kršitvi:
 opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev;
 narava ugotovljenih kršitev;
iii. izrek odločbe, s katero se postopek konča, ter
iv. informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan2.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Dne 17. 3. 2021 je Banka Slovenije izdala Odredbo o odsvojitvi delnic z referenčno oznako PBH-24.50001/21-001, na katero je bil v roku podan ugovor. Banka Slovenije je dne 14. 7. 2021 izdala Odločbo o
ugovoru z referenčno oznako PBH-24.50-001/21-002, s katero je ugovor družb Capstone Global
Solutions Limited in Kylin Prime Group AG zoper Odredbo o odsvojitvi delnic zavrnila. Zoper Odločbo
o ugovoru sta bila sprožena dva postopka sodnega varstva.
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