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UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 862/2012
z dne 4. junija 2012
o spremembi Uredbe (ES) št. 809/2004 v zvezi z informacijami o soglasju glede uporabe prospekta,
informacijami o osnovnih indeksih in zahtevo za poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje
ali revizorji
(Besedilo velja za EGP)

Uniji in povečala učinkovitost pri obveznostih glede
prospekta. Uredbo (ES) št. 809/2004 bi bilo zato treba
spremeniti, kar zadeva soglasje izdajatelja ali osebe, odgo
vorne za pripravo prospekta, glede uporabe prospekta s
strani finančnih posrednikov in informacij, ki se vključijo
v prospekt v zvezi z osnovnimi indeksi ter napovedmi in
ocenami dobička.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob
javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in
o spremembi Direktive 2001/34/ES (1) ter zlasti člena 5(5) in
člena 7(1) Direktive,

(3)

Za namene tretjega pododstavka člena 3(2) Direktive
2003/71/ES bi moralo biti v Uredbi (ES) št. 809/2004
navedeno, katere informacije je treba zagotoviti, če se
izdajatelj ali oseba, odgovorna za pripravo prospekta, s
pisnim dogovorom strinja, da ga lahko uporabljajo
finančni posredniki.

(4)

Nekatere zahteve iz Uredbe (ES) št. 809/2004 bi bilo
treba pregledati in pojasniti, da bi se upoštevala tehnični
razvoj na finančnih trgih in zlasti povečana uporaba
indeksov kot podlaga strukturiranih vrednostnih papirjev.
S prenosom odgovornosti za sestavljanje indeksa na drug
subjekt iz skupine bi se lahko izdajatelji izognili zahtevi,
da se mora v prospekt vključiti opis indeksa, ki ga sestavi
izdajatelj (točka 4.2.2 Priloge XII), in se s tem izognili
odgovornosti v primeru, če je opis nenatančen. V skladu
s tem bi bilo treba zahtevo razširiti tudi na indekse, ki jih
sestavi subjekt, ki pripada isti skupini kot izdajatelj.

(5)

Ta uredba bi morala zaradi povečanja učinkovitosti in
zmanjšanja upravnih obremenitev določiti tudi pogoje,
pod katerimi se ne zahteva opis indeksa v prospektu,
če indeks sestavijo podjetja, ki delujejo v povezavi z
izdajateljem ali v njegovem imenu. Ker se točka 2.10
Priloge XV nanaša le na široko zastavljen in priznan
objavljen indeks, bi morala izjava v prospektu, ki določa,
kje je mogoče najti informacije o indeksu, zadostovati
tudi brez opisa sestave indeksa.

(6)

Da bi se zmanjšali upravni stroški za izdajatelje pri
zbiranju kapitala, bi morala ta uredba določiti pogoje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004
o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta
in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o
obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in
objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (2) določa
minimalne informacije za različne vrste vrednostnih
papirjev, ki jih mora vsebovati prospekt, da bi bil skladen
s členom (5)5 in členom 7(1) Direktive 2003/71/ES.

(2)

Direktiva 2003/71/ES je bila spremenjena z Direktivo
2010/73/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o spremembah direktiv 2003/71/ES
o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu
vrednostnih papirjev v trgovanje, in 2004/109/ES o
uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgo
vanje na reguliranem trgu (3), da bi se izboljšala zaščita
vlagateljev, zmanjšale upravne obremenitve za podjetja
pri zbiranju kapitala na trgih vrednostnih papirjev v

(1) UL L 345, 31.12.2003, str. 64.
(2) UL L 149, 30.4.2004, str. 1.
(3) UL L 327, 11.12.2010, str. 1.
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pod katerimi poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računo
vodje ali revizorji ter ki spremlja napovedi in ocene dobi
čka, ni potrebno, zlasti če neodvisni računovodje ali revi
zorji ne morejo podpisati revizijskega poročila, ker jim ni
na voljo celoten sklop dokumentov, ki sestavljajo letne
računovodske izkaze.

(7)

(8)

(9)

Z Direktivo 2010/73/EU se je v več določbah Direktive
2003/71/ES izraz „ključne informacije“ nadomestil z
izrazom „bistvene informacije“. Priloge k Uredbi (ES) št.
809/2004 bi bilo treba zato prilagoditi.

Da bi se preprečila nadaljnja razhajanja pri uporabi Dire
ktive 2003/71/ES, in zlasti tretjega pododstavka člena
3(2) Direktive, ter da bi se izognili dodatni zamudi pri
zagotavljanju boljšega varstva investitorjev in zmanjšanju
upravnih bremen za podjetja pri zbiranju kapitala na
trgih vrednostnih papirjev v Evropski uniji, je bistvenega
pomena, da se zagotovi začetek veljavnosti Delegirane
uredbe na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uredbo (ES) št. 809/2004 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti –
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(a) dodatne informacije, ki so navedene v oddelkih 1 in 2A
Priloge XXX, če je dano soglasje enemu določenemu
finančnemu posredniku ali več posrednikom;

(b) dodatne informacije, določene v oddelkih 1 in 2B Priloge
XXX, če izdajatelj ali oseba, odgovorna za pripravo
prospekta, odloči, da bo dala soglasje vsem finančnim
posrednikom.

2.
Kadar finančni posrednik ne izpolnjuje pogojev, prilo
ženih soglasju, kot je razkrito v prospektu, se v skladu z
drugim odstavkom člena 3(2) Direktive 2003/71/ES zahteva
nov prospekt.“;

3. drugi pododstavek člena 22(1) se nadomesti z naslednjim:

„Osnovni prospekt zajema informacijske postavke, ki se
zahtevajo v prilogah I do XVII, Prilogi XX in prilogah
XXIII do XXX glede na tip izdajatelja in zadevnih vrednos
tnih papirjev. Pristojni organi ne zahtevajo, da osnovni
prospekt vsebuje informacijske postavke, ki niso vključene
v priloge I do XVII, Prilogo XX ali priloge XXIII do XXX.“;

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

4. priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Spremembe Uredbe (ES) št. 809/2004
Uredba (ES) št. 809/2004 se spremeni:

Člen 2
Prehodna določba

1. drugi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Prospekt zajema informacijske postavke, ki se zahtevajo v
prilogah I do XVII in prilogah XX do XXX glede na tip
izdajatelja ali izdaj in zadevnih vrednostnih papirjev. V
skladu s členom 4a(1) pristojen organ ne zahteva, da
prospekt vsebuje informacijske postavke, ki niso vključene
v priloge I do XVII in priloge XX do XXX.“;

2. vstavi se naslednji člen 20a:
„Člen 20a

1.
Ta uredba se ne uporablja za odobritev dodatka k
prospektu ali osnovnemu prospektu, kadar je bil prospekt ali
osnovni prospekt odobren pred datumom iz člena 3.

2.
Kadar pristojni organ matične države članice v skladu s
členom 18 Direktive 2003/71/ES pristojnemu organu države
članice gostiteljice posreduje potrdilo o odobritvi prospekta ali
osnovnega prospekta, ki je bil odobren pred datumom iz člena
3, pristojni organ matične države članice v potrdilu jasno in
eksplicitno navede, da je bil prospekt ali osnovni prospekt
odobren pred datumom iz člena 3.

Člen 3

Dodatni informacijski modul za soglasje v skladu s
členom 3(2) Direktive 2003/71/ES

Začetek veljavnosti

1.
Za namene tretjega pododstavka člena 3(2) Direktive
2003/71/ES prospekt vsebuje:

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 4. junija 2012
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

22.9.2012

SL

Uradni list Evropske unije

PRILOGA
Priloge k Uredbi (ES) št. 809/2004 se spremenijo:
1. v Prilogi I se točka 13.2 nadomesti z naslednjim:
„13.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
2. v Prilogi III se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:
„3. BISTVENE INFORMACIJE“;
3. v Prilogi IV se točka 9.2 nadomesti z naslednjim:
„9.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
4. v Prilogi V se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:
„3. BISTVENE INFORMACIJE“;
5. Priloga X se spremeni:
(a) točka 13.2 se nadomesti z naslednjim:
„13.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke,
skladne s končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za
preteklo poslovno leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem,
da prospekt vključuje vse naslednje izjave:

L 256/7

L 256/8

SL

Uradni list Evropske unije

(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt
na splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki
se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
(b) naslov oddelka 31 se nadomesti z naslednjim:
„31. BISTVENE INFORMACIJE O IZDAJI POTRDIL O LASTNIŠTVU“;
6. v Prilogi XI se točka 8.2 nadomesti z naslednjim:
„8.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
7. Priloga XII se spremeni:
(a) naslov oddelka 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. BISTVENE INFORMACIJE“;
(b) tretja alinea točke 4.2.2 se nadomesti z:
„— če je osnovni instrument indeks, je treba navesti:
— ime indeksa,
— opis indeksa, če ga sestavi izdajatelj ali določi katera koli pravna oseba, ki pripada isti skupini,
— opis indeksa, ki ga zagotavlja pravna ali fizična oseba, ki deluje v povezavi z izdajateljem ali v njegovem
imenu, razen če prospekt vsebuje naslednje izjave:
— celoten sklop pravil o indeksu in informacije o uspešnosti indeksa so prosto dostopni na spletni
strani izdajatelja ali na spletni strani sestavljavca indeksa
in
— pravila, ki urejajo indeks (vključno z metodologijo indeksa za izbiro in ponovno uravnoteženje
sestavnih delov indeksa, opisom motenj na trgu in pravili za prilagoditev), temeljijo na vnaprej
določenih in objektivnih merilih,
kje je mogoče dobiti informacije o indeksu, če indeksa ne sestavi izdajatelj.“;
8. v Prilogi XIII se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:
„3. BISTVENE INFORMACIJE“;
9. v Prilogi XV se točka 2.10 nadomesti z naslednjim:
„2.10 Točka 2.2(a) ne velja za kolektivna naložbena podjetja, katerih naložbeni cilj je brez bistvenih sprememb
slediti cilju široko zastavljenega in priznanega objavljenega indeksa. Vključi se izjava s podrobnostmi o tem,
kje je mogoče najti informacije o indeksu.“;
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10. Priloga XX se spremeni:
(a) v oddelku z naslovom „Priloga V“ se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.

BISTVENE INFORMACIJE“;

(b) v oddelku z naslovom „Priloga XII“ se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.

BISTVENE INFORMACIJE“;

(c) v oddelku z naslovom „Priloga XII“ se točka 4.2.2(ii) nadomesti z naslednjim besedilom:

„(ii) če je osnovni instrument indeks, je treba navesti:
— ime indeksa,

Kategorija C

— opis indeksa, če ga sestavi izdajatelj ali določi katera koli pravna oseba, ki
pripada isti skupini,

Kategorija A

— opis indeksa, ki ga zagotavlja pravna ali fizična oseba, ki deluje v povezavi
z izdajateljem ali v njegovem imenu, razen če prospekt vsebuje naslednje
izjave:

Kategorija A

— celoten sklop pravil o indeksu in informacije o uspešnosti indeksa so
prosto dostopni na spletni strani izdajatelja ali na spletni strani sesta
vljavca indeksa
in
— pravila, ki urejajo indeks (vključno z metodologijo indeksa za izbor in
ponovno uravnoteženje sestavnih delov indeksa, opisom motenj na
trgu in pravili za prilagoditev) temeljijo na vnaprej določenih in obje
ktivnih merilih,
— kje je mogoče dobiti informacije o indeksu, če indeksa ne sestavi izdajatelj.

Kategorija C“

(d) v oddelku z naslovom „Priloga XIII“ se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3.

BISTVENE INFORMACIJE“;

(e) doda se naslednji oddelek:

„Priloga XXX

Navodila

1.

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI V ZVEZI S SOGLASJEM IZDAJA
TELJA ALI OSEBE, ODGOVORNE ZA PRIPRAVO PROSPEKTA

1.1

Jasno soglasje izdajatelja ali osebe, odgovorne za pripravo prospekta, glede uporabe
prospekta in izjava, da sprejema odgovornost za vsebino prospekta tudi v zvezi z
nadaljnjo prodajo ali končno prodajo vrednostnih papirjev s strani katerega koli
finančnega posrednika, ki je dobil soglasje za uporabo prospekta.

Kategorija A

1.2

Navedba obdobja, za katero se da soglasje za uporabo prospekta.

Kategorija A

1.3

Navedba obdobja ponudbe, v katerem je možna nadaljnja prodaja ali končna
prodaja vrednostnih papirjev s strani finančnih posrednikov.

Kategorija C
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Priloga XXX

Navodila

1.4

Navedba držav članic, v katerih lahko finančni posredniki uporabljajo prospekt za
nadaljnjo prodajo ali končno prodajo vrednostnih papirjev.

Kategorija A

1.5

Vsi jasni in objektivni pogoji, priloženi soglasju, ki so pomembni za uporabo
prospekta.

Kategorija C

1.6

Obvestilo v krepkem tisku za obveščanje vlagateljev, da bo v primeru ponudbe
finančnega posrednika, ta finančni posrednik zagotovil informacije vlagateljem o
pogojih ponudbe v času, ko je ponudba dana.

Kategorija A

2A

DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI, ČE JE SOGLASJE
DANO ENEMU DOLOČENEMU FINANČNEMU POSREDNIKU ALI VEČ POSRED
NIKOM

2A.1

Seznam in identiteta (ime in naslov) finančnega posrednika ali posrednikov, ki
lahko uporabljajo prospekt.

Kategorija C

2A.2

Navedba, kako se objavijo nove informacije glede finančnih posrednikov, ki so
neznane v času odobritve prospekta, osnovnega prospekta ali vnosa končnih pogo
jev, in kje jih je mogoče najti.

Kategorija A

2B

DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI, ČE JE SOGLASJE
DANO VSEM FINANČNIM POSREDNIKOM

2B.1

Obvestilo v krepkem tisku za obveščanje vlagateljev, da mora vsak finančni posred
nik, ki uporablja prospekt, na svoji spletni strani navesti, da uporablja prospekt v
skladu s soglasjem in pogoji, ki so mu priloženi.

Kategorija A“

11. v Prilogi XXII se v oddelku A doda naslednji del A.2:

„Vse

A.2

— Soglasje izdajatelja ali osebe, odgovorne za pripravo prospekta, glede
uporabe prospekta za nadaljnjo prodajo ali končno prodajo vrednostnih
papirjev s strani finančnih posrednikov.
— Navedba obdobja ponudbe, v katerem je možna nadaljnja prodaja ali
končna prodaja vrednostnih papirjev s strani finančnih posrednikov in
za katerega je dano soglasje glede uporabe prospekta.
— Vsi jasni in objektivni pogoji, priloženi soglasju, ki so pomembni za
uporabo prospekta.
— Obvestilo v krepkem tisku za obveščanje vlagateljev, da je treba informa
cije o pogojih ponudbe s strani finančnega posrednika predložiti v času
ponudbe finančnega posrednika.“

12. v Prilogi XXIII se točka 8.2 nadomesti z naslednjim:
„8.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
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(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
13. v Prilogi XXIV se naslov oddelka 3 nadomesti z naslednjim besedilom:
„3. BISTVENE INFORMACIJE“;
14. v Prilogi XXV se točka 13.2 nadomesti z naslednjim:
„13.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
15. v Prilogi XXVI se točka 9.2 nadomesti z naslednjim:
„9.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
16. Priloga XXVIII se spremeni:
(a) točka 13.2 se nadomesti z naslednjim:
„13.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke,
skladne s končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za
preteklo poslovno leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem,
da prospekt vključuje vse naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt
na splošno, odobri te informacije;
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(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki
se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
(b) naslov oddelka 31 se nadomesti z naslednjim:
„3. BISTVENE INFORMACIJE O IZDAJI POTRDIL O LASTNIŠTVU“;
17. v Prilogi XXIX se točka 8.2 nadomesti z naslednjim:
„8.2 Poročilo, ki ga pripravijo neodvisni računovodje ali revizorji in ki navaja, da je bila po mnenju neodvisnih
računovodij ali revizorjev napoved ali ocena pravilno sestavljena na dani podlagi in da se računovodska
podlaga, uporabljena za napoved ali oceno dobička, ujema z računovodsko politiko izdajatelja.
Če se finančne informacije nanašajo na prejšnje poslovno leto in vsebujejo le nezavajajoče podatke, skladne s
končnimi rezultati, ki se objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih za preteklo poslovno
leto, in pojasnila, potrebna za oceno podatkov, se poročilo ne zahteva pod pogojem, da prospekt vključuje vse
naslednje izjave:
(a) oseba, ki je odgovorna za te finančne informacije, če se razlikuje od tiste, ki je odgovorna za prospekt na
splošno, odobri te informacije;
(b) neodvisni računovodje ali revizorji so se strinjali, da so te informacije v skladu s končnimi podatki, ki se
objavijo v naslednjih letnih revidiranih računovodskih izkazih;
(c) te finančne informacije niso bile revidirane.“;
18. doda se naslednja Priloga XXX:
„PRILOGA XXX
Dodatne informacije glede soglasja iz člena 20a
(Dodatni modul)
1

INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI V ZVEZI S SOGLASJEM IZDAJATELJA ALI OSEBE, ODGO
VORNE ZA PRIPRAVO PROSPEKTa

1.1

Jasno soglasje izdajatelja ali osebe, odgovorne za pripravo prospekta, glede uporabe prospekta in izjava, da
sprejema odgovornost za vsebino prospekta tudi v zvezi z nadaljnjo prodajo ali končno prodajo vrednostnih
papirjev s strani katerega koli finančnega posrednika, ki je dobil soglasje za uporabo prospekta.

1.2

Navedba obdobja, za katero se da soglasje za uporabo prospekta.

1.3

Navedba obdobja ponudbe, na podlagi katere je možna nadaljnja prodaja ali končna prodaja vrednostnih
papirjev s strani finančnih posrednikov.

1.4

Navedba držav članic, v katerih lahko finančni posredniki uporabljajo prospekt za nadaljnjo prodajo ali
končno prodajo vrednostnih papirjev.

1.5

Vsi jasni in objektivni pogoji, priloženi soglasju, ki so pomembni za uporabo prospekta.

1.6

Obvestilo v krepkem tisku za obveščanje vlagateljev, da bo v primeru ponudbe finančnega posrednika ta
finančni posrednik zagotovil informacije vlagateljem o pogojih ponudbe v času, ko je ponudba dana.

2A

DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI, ČE JE SOGLASJE DANO ENEMU DOLOČENEMU
FINANČNEMU POSREDNIKU ALI VEČ POSREDNIKOM

2A.1 Seznam in identiteta (ime in naslov) finančnega posrednika ali posrednikov, ki lahko uporabljajo prospekt.
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2A.2 Navedba, kako se objavijo nove informacije glede finančnih posrednikov, ki so neznane v času odobritve
prospekta, osnovnega prospekta ali vnosa končnih pogojev, in kje jih je mogoče najti.
2B

DODATNE INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI, ČE JE SOGLASJE DANO VSEM FINANČNIM
POSREDNIKOM
Obvestilo v krepkem tisku za obveščanje vlagateljev, da mora vsak finančni posrednik, ki uporablja prospekt,
na svoji spletni strani navesti, da uporablja prospekt v skladu s soglasjem in pogoji, ki so mu priloženi.“
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