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Standardni obrazec za obveščanje o izboru matične države članice 
 

OBRAZEC ZA RAZKRITJE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 
 

1.* Izdajatelj: EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.  

Dodatno: Prejšnje ime izdajateljai:  

2.* Registrirani sedež: LJUBLJANA  

3. KODA LEIii: 485100YM28QEN6BHMN45  

Dodatno: Matična številka izdajateljaiii: 8847657  

4.* Matična država članicaiv: SLOVENIJA  

5.* Vzrokv:   

 Izdajatelj delnic, sprejetih v trgovanje člen 2(1)(i)(i) 

 Izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na znesek, 
manjši od 1 000 EUR, sprejetih v trgovanje člen 2(1)(i)(i) 

x Izdajatelj drugih vrednostnih papirjevvi  člen 2(1)(i)(ii) 

 Sprememba matične države članice člen 2(1)(i)(iii) 

 

6.* Država članica, v kateri so vrednostni papirji izdajatelja sprejeti v trgovanjevii:  

 

 Delnice Dolžniški vrednostni papirji 
< 1000 EUR 

Drugi vrednostni 
papirji 

Avstrija    
Belgija    
Bolgarija    
Hrvaška    
Ciper    
Češka republika    
Danska    
Estonija    
Finska    
Francija    
Nemčija    
Grčija    
Madžarska    
Islandija    
Irska    
Italija    
Latvija    
Lihtenštajn    
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Litva    
Luksemburg    
Malta    
Nizozemska    
Norveška    
Poljska    
Portugalska    
Romunija    
Slovaška    
Slovenija   X 
Španija    
Švedska    
Združeno kraljestvo    

 

Dodatno: Nekdanja matična država članica (če je ustrezno)viii: 
 
 

 
 

7. Navedite nacionalne pristojne organe, katerim je treba predložiti ta obrazecix: 

 Agencija za trg vrednostnih papirjev 

8.* Datum obvestila: 3.8.2021 
  

9. Začetni datum triletnega obdobjax: 3.5.2021 

  

10. Dodatne informacijexi:  

  

11.* Kontaktni podatki: 

 Naslov izdajatelja: Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija 
 Oseba pri izdajatelju, ki je odgovorna za to obvestilo: Matej Rigelnik 
 E-poštni naslov: mrigelnik@eqnx.si  
 Telefon: 041 412 999 

 

(*Obvezno izpolniti) 
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Informacije o postopkih predložitve: 

Avstrija po elektronski pošti: marktaufsicht@fma.gv.at  
Belgija po elektronski pošti: trp.fin@fsma.be 
Bolgarija  

Hrvaška prek nacionalnega OAM: SRPI ali po običajni pošti: Miramarska 24b, 10000 Zagreb, 
Hrvaška 

Ciper po elektronski pošti: info@cysec.gov.cy (za oddelek izdajateljev – „Issuers Department“) 

Češka republika prek nacionalnega OAM: 
http://www.cnb.cz/en/supervision_financial_market/information_published_issuers/index.html 

Danska spletno mesto: http://oasm.dfsa.dk/  
Estonija po elektronski pošti: info@fi.ee 
Finska po elektronski pošti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi 

Francija prek: https://onde.amf-
nce.org/RemiseInformationEmetteur/Client/PTRemiseInformationEmetteur.aspx 

Nemčija po elektronski pošti: p26@bafin.de 
Grčija po elektronski pošti: transparency@cmc.gov.gr 
Madžarska po elektronski pošti: surveillance@mnb.hu 
Islandija prek nacionalnega OAM: www.oam.is 
Irska po elektronski pošti: regulateddisclosures@centralbank.ie   
Italija po elektronski pošti: HMSdisclosureform@consob.it  
Latvija po elektronski pošti: fktk@fktk.lv ali po običajni pošti: Kungu iela 1, Riga, Latvija, LV-1050 
Lihtenštajn  
Litva po elektronski pošti: transparency@lb.lt 

Luksemburg po elektronski pošti: transparency@cssf.lu 

Malta  
Nizozemska po elektronski pošti: HMS_Registration@afm.nl 
Norveška  
Poljska po elektronski pošti: dno@knf.gov.pl ali prek sistema ESPI 
Portugalska po elektronski pošti: transparency@cmvm.pt 
Romunija po elektronski pošti: transparency@asfromania.ro 
Slovaška prek nacionalnega OAM: https://ceri.nbs.sk/ 
Slovenija po elektronski pošti: info@atvp.si 

Španija prek spletnega registra: https://sede.cnmv.gob.es/sedecnmv/SedeElectronica.aspx?lang=en 

Švedska po elektronski pošti: borsbolag@fi.se 

Združeno 
kraljestvo po elektronski pošti: tdhomestate@fca.org.uk  

 
 

 

i Opombe: 
  V primeru spremembe imena družbe v primerjavi s podatki iz prejšnjega razkritja navedite prejšnje ime 
družbe izdajatelja. Navedba informacij o spremembi imena ni potrebna za družbe, ki o razkritju poročajo prvič. 
 

ii  Identifikator pravnih subjektov. 
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iii  Če koda LEI ni na voljo, za namene identifikacije navedite številko, pod katero je izdajatelj registriran v 
poslovnem registru države, v kateri ima sedež. 

iv  Matična država članica v skladu s členom 2(1)(i) Direktive 2004/109/ES. 

v  Merila, na podlagi katerih je določena matična država članica. 

vi  Na primer dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na znesek, večji ali enak 1 000 EUR, enot 
kolektivnega naložbenega podjema zaprtega tipa. 

vii  Upoštevajo se samo vrednostni papirji, sprejeti v trgovanje na reguliranih trgih. 

viii  Izpolnite v primeru, ko izdajatelj izbere novo matično državo članico v skladu s členom 2(1)(i)(iii) 
Direktive 2004/109/ES. 

ix  V skladu z drugim pododstavkom člena 2(1)(i) Direktive 2004/109/ES. 

x  V primeru izbire matične države članice v skladu s členom 2(1)(i)(ii) Direktive 2004/109/ES. 

xi  Navedite morebitne druge pomembne informacije. 


