PRISTOPNA IZJAVA
K SHEMI »Delniška OPORA« pri VZMD

PODATKI O IMETNIKU VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Ime in priimek: _________________________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________________________
EMŠO: ______________________________________
Davčna številka: ______________________________
Transakcijski račun št. __________________________________, odprt pri ________________
Kontaktni podatki (navedite vsaj enega):
Telefonska številka: _____________________________________
Elektronski naslov: ______________________________________
Podpisani imetnik ─ glede svojih vrednostnih papirjev pri KDD ─ pristopam k shemi VZMD »Delniška OPORA« ter sprejemam »Splošne pogoje
za izvedbo zbirnih prodaj, nakupov in drugo zastopanje interesov malih delničarjev prek sheme Delniška OPORA«
(www.vzmd.si/images/documents/splosni_pogoji_poslovanja_delniska_opora_24.05.18.pdf)
in
»Razpredelnico
nadomestil«
(http://www.vzmd.si/images/documents/Razpredelnica-nadomestil-29-12-17.pdf), s čimer sem se predhodno seznanil. Še posebej potrjujem,
da sem seznanjen z možnostjo, da se ta pristopna izjava ─ v primeru, da so bili vrednostni papirji že odvzeti/izbrisani ─ nanaša na odstop v
izterjavo morebitnih terjatev iz naslova preteklega imetništva vrednostnih papirjev ter da je VZMD pooblaščen za angažiranje fiduciarnega
odvetnika za izvedbo prodaje ali druge odplačne odsvojitve delnic pod čim boljšimi pogoji – slednje izključno v primeru izpolnjevanja pogojev
in določil 7. člena navedenih Splošnih pogojev. V vsakem drugačnem primeru pa mora VZMD oz. fiduciarni odvetnik pridobiti moje posebno
soglasje k doseženi ceni za primer dejanske izvedbe prodaje ali druge odplačne odsvojitve delnic.
Razumem, da VZMD zame ne opravlja investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev in poslov; pristopa k shemi VZMD »Delniška OPORA«
ne razumem kot nakupno, prodajno ali drugo naložbeno priporočilo ali nasvet.
Seznanjen sem in se strinjam, da je obdelava mojih zgoraj navedenih osebnih podatkov potrebna za izvajanje in izvršitev poslovnega razmerja
med imetnikom in VZMD, nastalega na podlagi te Pristopne izjave k shemi »Delniška OPORA« pri VZMD. Enako velja za evidentiranje
medsebojnih pravic in obveznosti, izvirajočih iz tega poslovnega razmerja, uskupinjanje z drugimi imetniki po različnih kriterijih sorodnih
položajev zaradi doseganja sinergij skupnega nastopa ter spremljanje in seznanjanje z možnostmi skupnega nastopa glede drugih vrednostnih
papirjev. Seznanjen sem, da se lahko s podrobnejšo vsebino svojih pravic v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov poučim na spletnih straneh
VZMD.

Datum: ______________________

Podpis: ______________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatna možnost za doseganje boljše uporabniške izkušnje ter širšega vpogleda v delovanje trgov in VZMD (izbira te možnosti ni pogoj
veljavnosti pristopa k “Delniški OPORI”!):
Soglašam, da VZMD moje osebne podatke, ki sem jih vpisal na vrhnjem delu lista, ter podatke, ki izvirajo iz vključenosti v »Delniško OPORO«
(oznaka, ISIN, količina vrednostnih papirjev (VP), datum nastanka oz. spremembe stanja VP, podatke o denarnih obveznostih, terjatvah in
transakcijah v zvezi z VP in »Delniško OPORO«), uporabi za izdelavo mojega osebnega profila, z namenom moje celovite seznanitve z mojimi
nakupnimi in prodajnimi možnostmi ter priložnostmi, ki so mi na voljo tudi izven trga z VP, in za neposredno pošiljanje meni prilagojenih
ponudb ter obvestil. To svoje soglasje lahko kadarkoli prekličem.

Datum: ______________________

Podpis: ______________________

