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Osebno 
Delniška opora ohranja individualni in osebni značaj imetništva vrednostnih papirjev. Sama vrednost 
vrednostnih papirjev, do katerih je upravičen posamezni imetnik, ne bo nikakor in nikdar odvisna od 
vrednosti vrednostnih papirjev drugih imetnikov. Ne bo prišlo do nikakršnih mešanj, zmešanj, »golažev« in 
drugih »skupnostnih« ali družbeniških rešitev. Imetnik ne bo vstopil v nikakršno skupnost, družbo ali pravno 
razmerje z drugimi imetniki, pač pa zgolj z VZMD. 
  

Preverjeno 
Za uresničevanje pravic iz vrednostnih papirjev, prenesenih v Delniško oporo, bo skrbelo Vseslovensko 
združenje malih delničarjev (VZMD), ki ima na slovenskem kapitalskem trgu več kot 10-letno tradicijo in 
veščine, preizkušene v zakonodajnih in sorodnih postopkih ter številnih delniških družbah. Doslej je VZMD v 
stotinah različnih primerov že uspešno zastopal preko 150.000 delničarjev. VZMD je dolgoletni polnopravni 
član vseh sorodnih mednarodnih združenj ter aktivno sooblikuje njihovo delovanje tudi v Izvršnih odborih - 
med drugim Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev (Better Finance) ter 
Svetovne federacije investitorjev (WFI). 
 

Odgovorno 
Vrednostni papirji, preneseni v Delniško oporo, bodo pravno ločeni od vrednostnih papirjev VZMD, in sicer 
bodo vpisani na posebnem (fiduciarnem) računu izbranega odvetnika. Na ta način bodo vrednostni papirji 
zavarovani pred morebitnimi drugimi upniki VZMD ali izbranega odvetnika. 
 

Racionalno 
Imetnik, ki je mali delničar, bo za udeležbo v Delniški opori plačeval nadomestilo, ki je garantirano in 
dolgoročno najnižje mogoče za vzdrževanje imetništva vrednostnih papirjev na slovenskem kapitalskem 
trgu, tako da se bo za ohranitev svojih delnic lahko odločilo čim večje število malih delničarjev.  
 

Aktivno 
Imetnik bo z udeležbo v Delniški opori deležen aktivne podpore tudi pri uresničevanju pravic in interesov iz 
naslova svojih vrednostnih papirjev, vključno s kompetentnim zastopanjem na skupščinah, morebitnim 
napovedovanjem in vodenjem sporov za zaščito imetnikovih pravic (sodni in drugi postopki) ter 
uresničevanja drugih upravljavskih pravic glede vrednostnih papirjev.  
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