Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora z dne 17. 4. 2018
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne
osebe

Alea Iacta, igre na srečo in gostinstvo, d.o.o. Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana,
Astraea Investicije dva, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet,
najem, poslovanje z nepremičninami, d. o. o., Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana, in
Reit investicije d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, (v
nadaljevanju družbe).

Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj,
ki pomenijo kršitev ZBan-2
ali Uredbe (EU) št.
575/2013

Družbe usklajeno delujejo, zato se šteje, da so v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 60. člena ZBan-2 sklenile kvalificiran delničarski
sporazum.
Družbe so na dan 17. 4. 2018 skupaj imetnice kvalificiranega deleža v
hranilnici v višini 14,73%. Družbe pred pridobitvijo deleža niso
pridobile dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v hranilnici v
skladu s prvim odstavkom 60. člena ZBan-2 zato so kot imetnice delnic
hranilnice v nasprotju z ZBan-2, neupravičene imetnice in v skladu s
prvim in drugim odstavkom 73. člena ZBan-2 iz delnic, ki dosegajo in
presegajo 10% skupnega deleža, nimajo glasovalnih pravic.
Narava ugotovljenih kršitev Imetništvo kvalificiranega deleža v hranilnici brez pridobitve
dovoljenja za ta delež.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
1. Družbe Alea Iacta, igre na srečo in gostinstvo, d. o. o. Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana,
matična številka 3374793000 (Alea Iacta, d. o. o.), katere lastnik1 in zastopnik je …, družba
Astraea Investicije dva, gostinstvo, igre na srečo, trgovina, promet, najem, poslovanje z
nepremičninami, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 2351714000
(Astraea Investicije dva d. o. o.), katere lastnik2 in zastopnik je … in družba Reit investicije d. o.
o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 212242000 (Reit d. o. o.), katere
lastnik3 in zastopnik je …, so na dan 17. 4. 2018 imetnice rednih delnic Hranilnice Lon d. d.
Žanova ulica 3, 4000 Kranj, matična številka 5624908000 (v nadaljevanju hranilnica), z oznako
LONR, in sicer:
– Alea Iacta, d. o. o. 7.560 delnic, kar predstavlja 9,97 % delež v kapitalu hranilnice,
– Astraea Investicije dva d. o. o. 764 delnic, kar predstavlja 1,01% delež v kapitalu hranilnice,
– Reit d. o. o. 2.847 delnic, kar predstavlja 3,75% delež v kapitalu hranilnice.
Navedene družbe so na dan 17. 4. 2018 skupaj imetnice 11.171 delnic hranilnice oziroma 14,73%
deleža v kapitalu hranilnice.
2. Družbe Alea Iacta, d. o. o., Astraea Investicije dva d. o. o. in Reit d. o. o. s tem ko:
- so njihovi lastniki medsebojno sorodstveno povezani – … je oče … (ožji družinski član), …
pa sin bratranca …,
- uporabljajo isti vir financiranja – družba Reit d. o. o. je dne 6. 1. 2017 zagotovila sredstva za
financiranje nakupa delnic hranilnice družbi Alea Iacta, d. o. o. v višini 336.000 EUR in dne
23. 10. 2017 … gotovino v višini 50.000 EUR za financiranje nakupa delnic hranilnice v
imenu družbe Alea Iacta, d. o. o.,
100% lastnica družbe Alea Iacta, d. o. o. je družba Priori, d. o. o., 100% lastnica družbe Priori, d. o. o. je Oklev d. o. o.,
100% lastnik in zastopnik družbe Oklev d. o. o. je ….
2 100 % lastnica družbe Astraea Investicije dva d. o. o. je Astraea Investicije tri d. o. o., katere lastnik in zastopnik je ….
3 98,2% lastnik družbe Reit d. o. o. je družba 3-D Logistika d. o. o., lastnik in zastopnik družbe 3-D Logistika d. o. o. je ….
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je … v imenu družbe Astarea investicije dva d. o. o. za zastopanje na 32. skupščini hranilnice
dne 14. 12. 2017 pooblastil …,
so navedene tri družbe na 32. skupščini dne 14. 12. 2017 pri vseh točkah usklajeno glasovale,
je družbo 3-D Logistika d. o. o., ki je večinska lastnica družbe Reit d. o. o., do 4. 7. 2016
zastopal …, od 4. 7. 2016 naprej pa jo zastopa …,
je družba 3-D Logistika d. o. o., katere lastnik in zastopnik je …, lastnica družbe Adriatic
Invest, holdingi in investicije d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka
3291367000, ki jo zastopa …,
je po podatkih KDD Centralne klirinško depotne družbe d. d. dne 27. 11. 2017 družba Alea
Iacta, d. o. o. svoj delež v hranilnici zmanjšala za 350 delnic, družba Reit d. o. o. pa je svoj
delež isti dan povečala (za 350 delnic),
je … zastopnik družbe Zabavna znanost, laserske igre in druge dejavnosti za sprostitev, d. o.
o., Šmartinska 152, Ljubljana, matična številka 2118769000, lastnik družbe Zabavna znanost,
d. o. o. je SOUTH EUROPE CAPITAL INC., AKARA BLDG., 24 DE CASTRO STREET
WICKHAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA, DEVIŠKO OTOČJE oz. družba v lasti …;
je družba Zabavna znanost, d. o. o., ki jo od 2. 10. 2017 zastopa …, lastnica družbe Kolosej
Celje, družba za prikazovanje filmov d. o. o., Opekarniška cesta 9, 3000 Celje, matična
številka 1872257000, ki jo zastopa …;

delujejo usklajeno, zato se šteje, da so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 60. člena ZBan-2 v
povezavi z 2. členom Sklepa o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih
kvalificiranih deležev v finančnem sektorju in 4. točko, 1. poglavja Naslova II Skupnih smernic o
skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, ki jih je dne 20.
12. 2016 izdal Evropski Bančni Organ, sklenile kvalificiran delničarski sporazum.
3. Družbe iz 1. točke te odredbe, ki so na dan 17. 4. 2018 skupaj imetnice kvalificiranega deleža v
hranilnici v višini 14,73%, pred pridobitvijo deleža niso pridobile dovoljenja za pridobitev
kvalificiranega deleža v hranilnici v skladu s 60. členom ZBan-2, zato so kot imetnice delnic
hranilnice v nasprotju z ZBan-2, neupravičene imetnice in v skladu s prvim in drugim odstavkom
73. člena ZBan-2 iz delnic, ki dosegajo in presegajo 10% skupnega deleža, po samem zakonu,
nimajo glasovalnih pravic.
4. Ker družbe kot neupravičene imetnice v enem mesecu od dne, ko so začele usklajeno delovati
oziroma od dne, ko so sklenile delničarski sporazum, to je pridobitve delnic hranilnice oziroma
najkasneje od 14. 12. 2017, niso vložile zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega
deleža v hranilnici, jim Banka Slovenije, v skladu s prvim odstavkom 267. člena ZBan-2, z
odredbo nalaga, da delnice, ki jih imajo v nasprotju z ZBan-2, odsvojijo. Družbe iz 1. točke
odredbe morajo delnice v deležu, s katerim skupaj dosegajo ali presegajo 10% kapitala hranilnice
(kvalificiran delež), odsvojiti v roku treh mesecev od prejema te odredbe in v tem roku Banki
Slovenije 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:
 informacije o kršiteljih:
 o nazivu in sedežu pravne osebe;
 informacije o kršitvi:
 opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013,
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 naravo ugotovljenih kršitev;
 izrek odločbe, s katero se postopek konča;
 informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2.
Družbam Alea Iacta, d. o. o., Astraea Investicije dva d. o. o. in Reit d. o. o. je bil izdan ukrep Odredba
o odsvojitvi delnic z oznako PBH-24.50-009/18-001 dne 17. 4. 2018. Vse tri družbe so podale ugovor
v roku. Banka Slovenije je izdala Odločbo o zavrnitvi ugovora z oznako PBH-24.50-009/18-002 dne
19. 6. 2018.
Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Zoper Odločbo o ugovoru je bila vložena tožba v upravnem sporu.
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