Razkritje informacij o izrečenem ukrepu nadzora zoper kvalificiranega imetnika z dne 25. 3. 2020
Informacije o kršitelju
Naziv in sedež pravne osebe
Informacije o kršitvi
Opis okoliščin in ravnanj, ki
pomenijo kršitev ZBan-2 ali
Uredbe (EU) št. 575/2013

Kylin Prime Group AG, Rigistrasse 2, 6300 ZUG CH, Švica
Banka Slovenije je v postopku nadzora ugotovila, da sta bili družbi
Kylin Prime Group AG (v nadaljevanju: družba) izdani Odredba o
odsvojitvi delnic z referenčno oznako PBH-24.50-004/19-01 z dne 27.
5. 2019 in Odločba o ugovoru z referenčno oznako PBH-24.50-004/1902 z dne 30. 7. 2019, v skladu s katerima bi morala družba do 16. 12.
2019 odsvojiti navadne (redne) delnice Hranilnice Lon, d. d. Kranj,
Žanova ulica 3, Kranj, z ISIN kodo SI0021110323 in oznako
vrednostnega papirja LONR, tako da se bo delež glasovalnih pravic in
skupni obseg delnic zmanjšal pod 10-odstotni delež v osnovnem
kapitalu. Družba delnic LONR ni odsvojila v roku, določenem z
Odredbo o odsvojitvi delnic, zato ji je Banka Slovenije na podlagi
prvega odstavka 269. člena ZBan-2 izdala Odločbo o prepovedi
uresničevanja vseh pravic iz delnic z referenčno oznako PBH-24.50004/19-005 z dne 25. 3. 2020.

Imetništvo kvalificiranega deleža v hranilnici brez pridobitve
dovoljenja za ta delež.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča
Narava ugotovljenih kršitev

1. Banka Slovenije je v postopku nadzora ugotovila, da:
- sta bili družbi Kylin Prime Group AG, Rigistrasse 2, 6300 Zug CH, Švica, matična številka:
CHE-305.651.502 (v nadaljevanju: družba Kylin), izdani odredba o odsvojitvi delnic z
oznako PBH-24.50-004/19-01 z dne 27. 5. 2019 (v nadaljevanju: odredba) in odločba o
ugovoru z oznako PBH-24.50-004/19-02 z dne 30. 7. 2019, v skladu s katerima bi morala
družba Kylin do 16. 12. 2019 odsvojiti navadne (redne) delnice Hranilnice Lon, d. d., Kranj,
Žanova ulica 3, Kranj, matična številka: 5624908000 (v nadaljevanju: hranilnica), z ISINkodo SI0021110323 in oznako vrednostnega papirja LONR (v nadaljevanju: LONR), tako
da se bo delež glasovalnih pravic in skupni obseg delnic zmanjšal pod 10-odstotni delež v
osnovnem kapitalu;
- je bila družba Kylin 17. 12. 2019 imetnica 63.000 delnic LONR, kar je 54,38 % deleža v
kapitalu;
- je družba Kylin 24. 3. 2020 imetnica 63.360 delnic LONR, kar je 54,69 % deleža v kapitalu.
Družba Kylin tako delnic LONR ni odsvojila v roku, določenem z odredbo, zato ji Banka
Slovenije na podlagi prvega odstavka 269. člena ZBan-2 prepoveduje uresničevanje vseh pravic
iz delnic LONR, razen pravic iz 11.575 delnic LONR, ki ne presegajo kvalificiranega deleža.
2. Predlog Kylin Prime Group AG za določitev najmanj 90-dnevnega roka za dopolnitev poročila
in izvedbo razpolagalnega pravnega posla se zavrže.
3. Hranilnica Lon, d. d., po izdaji odločbe o prepovedi uresničevanja vseh pravic iz delnic družbi
Kylin ne sme omogočiti uresničevanja nobenih pravic iz delnic LONR, razen pravic iz
11.575 delnic LONR, ki ne presegajo kvalificiranega deleža.
4. V skladu z 277. členom ZBan-2 bodo na spletnih straneh Banke Slovenije po dokončnosti te
odločbe javno objavljene informacije v zvezi s tem ukrepom nadzora, in sicer:
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informacije o kršitelju:
o o nazivu in sedežu pravne osebe;
informacije o kršitvi:
o opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZBan-2 ali Uredbe (EU) št. 575/2013;
o narava ugotovljenih kršitev;
izrek odločbe, s katero se postopek konča;
informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva.

Informacije o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2
Zoper Odločbo o prepovedi uresničevanja vseh pravic iz delnic je bil sprožen postopek sodnega varstva
s tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.
Zoper odločitev o objavi identitete kršitelja je bil v roku podan ugovor. Banka Slovenije je izdala
Odločbo o ugovoru z referenčno oznako PBH-24.50-004/19-007 z dne 28. 5. 2020, s katero je ugovor
družbe Kylin Prime Group AG zoper odločitev o objavi identitete kršitelja zavrnila. Zoper Odločbo o
ugovoru ni bil sprožen postopek sodnega varstva pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.
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