
 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO! 
 
 
 
 
Zadeva: Prenos investicijskih storitev in poslov po 159. členu Zakona o trgu finančnih inštrumentov 
(ZTFI) 
 
Spoštovani!  
 
Obveščamo vas, da bo GBD Gorenjska borznoposredniška družbe d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj (v 
nadaljevanju GBD) prenesla opravljanje investicijskih storitev in poslov na BKS Bank AG, Bančno 
podružnico, Verovškova ulica 55a, Ljubljana (v nadaljevanju BKS Bank).  
 
V skladu s 159. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov bo BKS Bank prevzela opravljanje investicijskih 
storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti, vključno z denarnimi sredstvi in drugim premoženjem strank 
ter vodenje nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki bodo na dan prenosa na trgovalnih računih strank pri 
GBD. GBD se je za prenos na BKS Bank odločila na podlagi pridobljenih ponudb, ugleda prevzemnika in v cilju 
zagotavljanja enake kvalitete storitev za stranke GBD.   
 
Prenos na BKS Bank bo izveden na dan 30. aprila 2018, z izjemo prenosa finančnih instrumentov na 
nekaterih trgih bivše Jugoslavije, kjer se bo prenos izvršil takoj, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.  
 
Zadnji dan trgovanja z vrednostnimi papirji preko GBD je 23. april 2018. Prvi naslednji dan trgovanja bo 
3. maj 2018 preko BKS Bank. 
 
Prenos bo za stranke brezplačen in strankam ni potrebno storiti ničesar v zvezi s tem prenosom. 
Stranke morajo imeti na dan prenosa vse obveznosti do GBD poravnane, o  čemer smo vse stranke predhodno 
že obvestili.  
 
BKS Bank bo investicijske storitve v zvezi s prevzetimi posli opravljala na podlagi obstoječih pogodb, ki ste jih 
sklenili z GBD, zato vas obveščamo, da pogodbe z dnem prenosa finančnih instrumentov in denarnih 
sredstev na BKS Bank ostajajo še naprej v veljavi, s tem da vas obveščamo, da od dneva prenosa dalje za 
vas veljajo splošni pogoji poslovanja, politika izvrševanja naročil, tarifa ter ostali akti BKS Bank, ki so objavljeni 
na spletni strani www.bksbank.si. V kolikor imate dogovorjene posebne pogoje poslovanja (posredniška 
provizija, itd.) pa se bodo ti pogoji upoštevali tudi po dnevu prenosa na BKS Bank. Šteje se, da je to obvestilo 
hkrati tudi vaše soglasje k prenosu vaših finančnih inštrumentov in denarnih sredstev na BKS Bank. V kolikor 
se ne strinjate s prenosom, nas do vključno 18.4.2018 pisno obvestite na naslov: GBD BPD d. d., Koroška 
cesta 5, 4000 Kranj, da se s prenosom ne strinjate in da boste sami do 20.04.2018 uredili prenos na drugega 
ponudnika investicijskih storitev. V tem primeru vam bomo strošek prenosa finančnih instrumentov obračunali 
po veljavnem ceniku GBD in ga boste poravnali pred izvedbo prenosa. V cilju zagotavljanja kontinuitete in 
enake kvalitete storitev bodo stranke GBD svoje posle lahko tudi v prihodnje opravljale v Kranju.  
 
V imenu GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d. d. se vam iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in 
zaupanje, ki ste nam ga izkazali v vseh 22 letih poslovnega sodelovanja!  
 

                                                                          
 V Kranju, dne 6. aprila 2018                                                  GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.  
                                                                                                mag. Urban Belič, izvršni direktor    
     mag. Hermina Krt, izvršna direktorica  

   


