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opro št. KD 3528 -Jr

ODLOČBA

KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., je v zadevi izdaje dodatnih delnic zaradi
delitve delnic izdajatelja DATALAB Tehnologije d.d., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana,
matična številka: 1864629, dne 25.03.2011

odločila

1. V centralni register se vpiše dodatna količina 1.561.546 kosovnih delnic z oznako
DATR, ISIN koda SI0031114513 (v nadaljevanju: delnice z oznako DA TR).
2. Delnice iz 1. točke izreka te odločbe se prenesejo v dobro računov oseb, ki so na dan
29.03.2011 (presečni dan) v centralnem registru vpisane kot imetniki delnic z oznako DATR,
tako da se v dobr~ računa posa..'TI~znega.imetnil~a ~a vsako njegovo že i.zdano kosovno delnico
z oznako DATR Izda 14dodatrith delmc (ena ze Izdana kosovna delmca z oznako DATR se
razdeli na 15 ko ovnih .:
z znako DATf~'
,
3. Vpisi v
30.03.2011.

I

ntralnem r gis ru iz prej~Jlh

točk izreka te odločbe",e

opravijo na dan

I

Skupščina izdajatelja je nne 28.02.2011 ~pr jela sklep o povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe brez izd .e novih delnic ter s lep razdelitvi delnic, v skladu s katerim se
vsaka kosovna delnica idajatelja razdeli na
dsovnih delnic, tako da osnovni kapital
izdajatelja po n]vem znaš 1.965.441,28 EUR ihje azdeljen na 1.673.085 navadnih kosovnih
delnic.

b

Okrožno so išče v L ubljani je s sklepo
register.

I

op.1 št. Srg 201118329 z dne 15.03.2011

1

q

Izdajatelj je ;ne 21.03 I 11 klirinškode~(i)tnf dr ~i izdal nalog, iz katerega izhaja, da je
potrebno izdati dodatno količino 1.561.546 delnic z oznako DA TRI zaradi delitre obstoječega
števila 111.539 delnic z oznako DATR na 1]673.085 delnic (vsaka dosedanja kosovna delnica
se razdeli na 15 kosovnih delnic).
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Ker so glede na razloženo izpolnjeni pogoji za izdajo dodatnih delnic zaradi izvedbe
delitve delnic, je klirinškodepotna družba odločila:
- da se izda dodatna količina delnic z oznako DATR, ki se zaradi izvedbe delitve delnic
prenesejo v dobro računov imetnikov delnic z oznako DATR po stanju na presečni dan v
menjalnem razmerju, razvidnem iz izdajateljevega naloga (smiselno 73. člen ZNVP).
Izdajatelj je klirinškodepotno družbo obvestil, da gre pri predmetni dodatni izdaji zaradi
cepitve delnic za izjemo po 1. točki 50. člena ZTFI in da za izdajatelja tako ne velja obveznost
objave prospekta po določbah ZTFI.

Pravni pouk: Proti tej odločbi ni pritožbe, je pa proti njej dovoljeno začeti postopek
sodnega varstva. Tožbo je potrebno v roku osmih dni od vročitve te odločbe vložiti pri
Vrhovnem sodišču, ki odloča o tožbi.
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O/VROČITI
- izdajatelju
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