
Razkritje informacij o izrečeni sankciji pravni in odgovorni osebi 

Odločba o prekršku zoper pravno in odgovorno osebo 

 

Informacije o kršitelju 

Naziv in sedež pravne 

osebe 

Kylin Prime Group AG, Alpenstrasse 13, 6300 Zug, Švica 

Osebno ime fizičnih oseb Kai Dai 

Informacije o kršitvi 

Opis okoliščin in ravnanj, 

ki pomenijo kršitev 

ZPPDFT-1 

Banka Slovenije je z odločbo o prekršku izrekla sankciji (globi) zaradi 

prekrška – opustitve pridobitve dovoljenja za kvalificiran delež v 

kreditni instituciji. 

Narava ugotovljenih 

kršitev 

Pridobitev in imetništvo kvalificiranega deleža v kreditni instituciji 

brez ustreznega dovoljenja. 

Izrek odločbe, s katero se postopek konča: 

Banka Slovenije kot prekrškovni organ na podlagi 380. člena Zakona o bančništvu1, po pooblaščeni 

uradni osebi x, po uradni dolžnosti, na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o prekrških2 in 46. 

člena ZP-1, v postopku o prekršku zoper pravno osebo KYLIN PRIME GROUP AG s sedežem v 

Zug, Švica in odgovorno osebo Kaia Daia, ki ju oba po pooblastilu zastopa x, zaradi prekrškov po 1. 

točki petega odstavka 375. člena ZBan-2 in šestem odstavku 375. člena ZBan-2 in v povezavi s 1. 

točko petega odstavka 375. člena ZBan-2: 

 

o d l o č a: 

 

 

1. Pravna oseba KYLIN PRIME GROUP AG, Rigistrasse 2, 6300 Zug, Švica, x (v nadaljevanju: 

družba ali kršitelj): 

 

je odgovorna,  

 

da odgovorna oseba družbe Kai Dai kot generalni direktor družbe, v imenu in za račun družbe, 

pristojna za zastopanje in vodenje družbe, vključno s pristojnostjo sprejemanja odločitev o 

pravnih poslih z delnicami v Hranilnici LON d. d., Kranj (v nadaljevanju: hranilnica), v 

Ljubljani,  

 

ni zagotovila, da bi družba pred pridobitvijo rednih imenskih delnic hranilnice z oznako 

LONR3 tj. pred 28. 11. 2018, pridobila dovoljenje za kvalificiran delež v hranilnici iz prvega 

odstavka 70. člena ZBan-2, čeprav je bila družba na ta dan imetnica:  

 

- 11.502 delnic LONR oziroma 9,93 % deleža glasovalnih pravic v kapitalu in glasovalnih 

pravicah hranilnice v svojem imenu in za svoj račun,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 %4 delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

                                                      
1 Zakon o bančništvu - Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL 

in 44/19 – odl. US, v nadaljevanju ZBan-2. 
2 Zakon o prekrških - Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 

32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US, v nadaljevanju ZP-1. 
3 Redna imenska delnica Hranilnice Lon d. d., z oznako LONR in ISIN kodo SI0021110323 (v nadaljevanju delnice LONR). 
4 11.500 delnic LONR predstavlja 9.926 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah hranilnice. Deleži so zaokroženi na dve 

decimalki, s čimer je delež iz 11.502 delnic in 11.500 delnic enak. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1921
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3227
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3751
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0786
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4126
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3062
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0740
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3233


hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 1.505 delnic LONR, kar predstavlja 1,3 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredni pridobitelj je bil v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredni pridobitelj je bil v svojem imenu in za račun družbe x, 

 

pri čemer imetništvo delnic subjektov od 2. do 8. alineje za račun družbe izhaja iz dejstev, da 

so subjekti pridobili delnice LONR na enak oziroma bistveno podoben način, po ceni, ki je 

znatno višja od povprečne cene delnic LONR v tistem obdobju, večinoma brez zadostnih 

sredstev za plačilo kupnine in ne da bi bili predhodno delničarji hranilnice ali se ukvarjali s 

trgovanjem z delnicami, v pojasnilo pridobitve delnic LONR pa navajali razloge, 

nasprotujoče dejanskemu stanju. 

 

S tem je bila družba ob upoštevanju 1. in 8. točke drugega odstavka v povezavi s četrtim 

odstavkom 62. člena ZBan-2 imetnica kvalificiranega deleža v hranilnici v višini 70,78 % 

kapitala in glasovalnih pravic v hranilnici in bi zato družba morala predhodno pridobiti 

dovoljenje za kvalificiran delež iz prvega odstavka 70. člena ZBan-2, s čimer je družba kršila 

prvi odstavek 60. člena v povezavi s prvim odstavkom 70. člena ZBan-2. 

 

S tem je družba storila prekršek po 1. točki petega odstavka 375. člena ZBan-2.  

 

2. Odgovorna oseba KAI DAI, x, x, x (v nadaljevanju: odgovorna oseba ali kršitelj):  

 

je odgovorna,  

 

da kot generalni direktor družbe, v imenu in za račun družbe, pristojna za zastopanje in vodenje 

družbe, vključno s pristojnostjo sprejemanja odločitev o pravnih poslih z delnicami v 

Hranilnici LON d. d., Kranj (v nadaljevanju: hranilnica), v Ljubljani, 

 

ni zagotovil, da bi družba pred pridobitvijo rednih imenskih delnic hranilnice z oznako LONR 

tj. pred 28. 11. 2018, pridobila dovoljenje za kvalificiran delež v hranilnici iz prvega odstavka 

70. člena ZBan-2, čeprav je bila družba na ta dan imetnica:  

- 11.502 delnic LONR oziroma 9,93 % deleža glasovalnih pravic v kapitalu in glasovalnih 

pravicah hranilnice v svojem imenu in za svoj račun,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe, x,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x,  

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x, 



- 1.505 delnic LONR, kar predstavlja 1,3 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredna pridobiteljica je bila v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredni pridobitelj je bil v svojem imenu in za račun družbe x, 

- 11.500 delnic LONR, kar predstavlja 9,93 % delež v kapitalu in glasovalnih pravicah 

hranilnice, katerih neposredni pridobitelj je bil v svojem imenu in za račun družbe x, 

 

pri čemer imetništvo delnic subjektov od 2. do 8. alineje za račun družbe izhaja iz dejstev, da 

so subjekti pridobili delnice LONR na enak oziroma bistveno podoben način, po ceni, ki je 

znatno višja od povprečne cene delnic LONR v tistem obdobju, večinoma brez zadostnih 

sredstev za plačilo kupnine in ne da bi bili predhodno delničarji hranilnice ali se ukvarjali s 

trgovanjem z delnicami, v pojasnilo pridobitve delnic LONR pa navajali razloge, 

nasprotujoče dejanskemu stanju.  

 

S tem je bila družba ob upoštevanju 1. in 8. točke drugega odstavka v povezavi s četrtim 

odstavkom 62. člena ZBan-2 imetnica kvalificiranega deleža v hranilnici višini 70,78 % 

kapitala in glasovalnih pravic v hranilnici in bi zato družba morala predhodno pridobiti 

dovoljenje za kvalificiran delež iz prvega odstavka 70. člena ZBan-2, s čimer je družba kršila 

prvi odstavek 60. člena v povezavi s prvim odstavkom 70. člena ZBan-2. 

 

S tem je odgovorna oseba storila prekršek po šestem odstavku 375. člena ZBan-2 in v povezavi s 

1. točko petega odstavka 375. člena ZBan-2.  

 

3. Na podlagi petega in šestega odstavka 375. člena ZBan-2 ter 382. člena ZBan-2 v povezavi s 17. 

členom ZP-1 se izreče: 

 

- družbi za prekršek iz točke 1 tega izreka globa v znesku 160.000,00 EUR, 

- Kaiu Daiu za prekršek iz točke 2 tega izreka globa v znesku 5.000,00 EUR. 

Informacija o tem, ali je bil zoper odločbo začet postopek sodnega varstva 

Zoper odločbo je bil začet postopek sodnega varstva, odločba je pravnomočna. 

 


