
 

 

 
Informativni prospekt o delnicah banke 

Ta informativni prospekt je objavljen na spletni strani banke. Brezplačno ga lahko pridobite v vseh poslovalnicah. 

 

Splošne informacije o banki 
ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e 
Gorizia Soc. Coop. je zadružni bančni zavod včlanjen v Zadružno bančno skupino Cassa Centrale 
Banca , kar pomeni, da: 
 je zadruga, se pravi družba, ki posluje na osnovi načel »ena glava, en glas« (ne glede na število 

posedovanih delnic) in »odprtih vrat« ter zasledujoč družbeno korist; 
 izpolnjuje načelo pretežne vzajemnosti, saj je zadruga, ki kreditira pretežno svoje člane. Načelo 

vzajemnosti je izpolnjeno, ko preko 50 % tvegane aktive izhaja iz poslovanja s člani; 
 je lokalistična, saj je izraz lastnega prostora (sestava članstva odraža okolje, v katerem banka 

posluje); odgovarja potrebam lastnega prostora (z zbranimi depoziti financira in podpira razvoj 
realne ekonomije); posluje v lastnem prostoru (saj pripada svojemu ozemlju, na katerega jo vežejo 
vzajemnostni odnosi). Skoraj vsa (vsaj 95 %) tvegana aktiva zadružnih bank mora nastati na 
območju ozemeljske pristojnosti; 

 ne zasleduje dobička za vsako ceno: zadružne banke namenjajo vsaj 70 % čistega dobička 
posamezne poslovne dobe zakoniti rezervi. Delež čistega letnega dobička v višini 3 % gre 
vzajemnim skladom za promocijo in razvoj zadružništva; preostali del dobička se lahko nameni 
dobrodelnim namenom, zadružniškemu gibanju ali prevrednotenju delnic, povračilom ali 
dividendam upoštevaje strogo bančno regulativo in določbe 2514. člena civilnega zakonika; 

 goji solidarnost: banka zasleduje korist članov in gospodarsko, moralno in kulturno rast skupnosti 
(npr. s promocijo kulture zadružništva, varčevanja in instrumentov socialne varnosti). 

Informacije o delnicah banke 
Naziv 
Delnice družbe ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e 
Gorizia Soc. Coop. 
 
Valuta 
Delnice se glasijo na evro. 
 
Nominalna vrednost 
2,58 EUR za vsako delnico. Maksimalna nominalna vrednost delnic, ki jih smejo posedovati člani, znaša 
100.000 EUR. Udeležbe preko 10 % kapitala so možne samo s predhodnim soglasjem Banke Italije. 
 
Doplačilo 
Pridobitev statusa člana je podvržena vplačilu doplačila, veljavnega na dan vstopa v članstvo in 
odobrenega s strani občnega zbora članov na predlog upravnega odbora – trenutno znaša doplačilo 
10,00 EUR za vsako delnico. Če se doplačila ne uporabi za kritje izgube in so izpolnjeni vsi ostali pogoji, 
je povrnjeno članu ob trenutku izstopa iz članstva. 
 
  



 

 

Provizije 
Vstopna provizija ni predvidena. 
 
Trgovanje z delnicami 
Tako kot velja za vse zadružne banke, tudi z delnicami družbe ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica – 
ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia ni mogoče trgovati na trgu vrednostnih papirjev zaradi 
omejitev, povezanih z uveljavitvijo premoženjskih pravic. Z zakonom je namreč določeno, da se statusa 
člana ne pridobi z nakupom delnic, ampak na podlagi odobritve zahtevka s strani upravnega odbora 
banke. Iz tega sledi, da delnice družbe ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica – ZKB Credito 
Cooperativo di Trieste e Gorizia ne kotirajo na reguliranem trgu, česar tudi ne smejo. Delnice ne 
kotirajo niti na MTF in niso predmet trgovanja preko sistematičnega internalizatorja. Poleg tega so 
delnice družbe ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia 
Banca di Credito Cooperativo del Carso Soc. Coop. podvržene zahtevam in omejitvam glede znižanja 
kapitala, določenim s 77. in 78. členom Pravilnika (EU) št. 575 z dne 26. junija 2013 (t.i. CRR) in 
kasnejšimi dopolnitvami in spremembami le-tega ter z njimi povezanim tehničnim pojasnilom. Ponovni 
odkup in povračilo instrumentov kapitala prvega reda sta mogoča le na podlagi predhodnega 
pooblastila Banke Italije in upoštevaje zadevne določbe. 
 
Značilnosti 
Delnice odražajo delež kapitala neke zadružne banke. Lastništvo ene ali več delnic je pogoj za 
pridobitev statusa člana, ki s seboj prinaša: 
 premoženjske pravice, kot so: 

o izplačilo deleža dobička v višini, ki jo lahko letno določi občni zbor in ki vsekakor ne sme 
presegati maksimalnega donosa potrdil o poštnem varčevanju, povišanega za dve točki in pol 
glede na vpisani delež premoženja; 

o pravica do povrnitve deležev, ki jo lahko določi letni občni zbor in za katero velja, da: (i) ne sme 
preseči 50 odstotkov dobička, ki ostane po namenitvi sredstev zakoniti rezervi in 
vzajemnostnim skladom, določenim z zakonom; (ii) se realizira v višini vsaj 50 odstotkov s 
povišanjem udeležbe v kapital zadruge, ne pa z izplačilom denarnih vsot članom; 

 upravljalske pravice, kot sta pravica do udeležbe občnega zbora in glasovalna pravica, ki obvelja 90 
dni po vpisu v knjigo članov. 

Vsak član ima glasovalno pravico ne glede na število posedovanih delnic. Kandidat pridobi status člana 
po vpisu v knjigo članov. 
 
Veljavni predpisi 
Delnice družbe ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia 
so podvržene pravilom, določenim za zadružne banke, ki so po svoji naravi zadruge. Imetnike delnic 
pozivamo, da posebej preučijo 7. (Sprejem članov zadružnikov), 8. (Omejitve pri sprejemanju članov 
zadružnikov), 9. (Postopek za sprejemanje članov zadružnikov), 10. (Dolžnosti in pravice članov 
zadružnikov), 12. (Izguba statusa člana zadružnika), 13. (Smrt člana zadružnika), 14. (Izstop člana 
zadružnika ), 15. (Izključitev člana zadružnika), 16. (Izplačilo deleža člana zadružnika), 22. (Deleži in 
prenos le-teh), 23. (Doplačilo) in 53. (Dobiček) člen statuta zadruge. 
 
Izstop 
Izstop iz članstva regulirajo statut banke in zakonske določbe. Izstop je dovoljen v omejenih in strogo 
določenih primerih. Član sme izstopiti iz zadruge v naslednjih primerih: (i) če se ni udeležil občnega 
zbora, ki je odobril spojitev z banko drugačne oblike; (ii) če ne izpolnjuje zahtev glede stalnega 



 

 

prebivališča ali sedeža pravne osebe ali neprekinjenega poslovanja na območju ozemeljske pristojnosti 
banke. 
Član sme zahtevati izstop tudi v primeru, da upravni odbor ni dovolil prenosa delnic na nečlana; v 
primeru, da se ne strinja s sklepom o podaljšanju trajanja družbe; v ostalih primerih, določenih z 
zakonom (glej 2437. člen civilnega zakonika). 
 
Povračilo 
Skladno z enotnim besedilom bančnih zakonov TUB in z določbami Banke Italije sme banka omejiti 
pravico do povračila delnic v slučaju izključitve, smrti in odstopa člana tudi po spremembi značaja 
banke, če je potrebno, da se delnice priznajo kot kapitalski instrumenti, pripoznani v najkakovostneški 
kapital prvega reda (CET 1 – Common Equity Tier 1). 
 
Davčni režim 
Imetniki delnic plačujejo davek na imetje in prenos delnic oziroma na dividende iz naslova imetja 
delnic. Prosimo, upoštevajte, da davek odvisi od položaja posameznega davčnega zavezanca oziroma 
od tega, ali je zavezanec fizična ali pravna oseba, in se lahko v bodočnosti spremeni. 

Informacije o tveganju 
Sledi opis glavnih oblik tveganja, ki so jim lahko izpostavljeni imetniki delnic družbe ZKB Zadružna 
kraška banka Trst Gorica – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia. 
 
Tveganje izdajatelja 
Delnice so instrument kapitala, na katerega učinkuje premoženjsko stanje izdajatelja. Iz tega sledi, da 
lahko njihova vrednost upade ali se v celoti izniči kot posledica ponavljajočih se izgub ali stečaja 
izdajatelja. Banke so praviloma izpostavljene tveganjem, ki so tipična za bančno poslovanje, kot so npr. 
kreditno tveganje (se pravi tveganje, da družba utrpi izgube zaradi nesolventnosti ali slabšanja kreditne 
sposobnosti kreditojemalcev), obrestno tveganje (se pravi tveganje, da družba ustvari nižje dobičke ali 
izgube kot posledica neugodnih tržnih razmer, tako v smislu znižanja prihodkov od obresti kot v smislu 
znižanja kapitala banke) ali likvidnostno tveganje (se pravi tveganje, da družba nima denarnih sredstev 
za izpolnjevanje obveznosti v doglednem času in z vzdržljivimi stroški). Izdajatelj je pri vodenju bančne 
in finančne dejavnosti močno pogojen od gibanja finančnih trgov in splošnega makroekonomskega 
stanja. Na zgornje okoliščine pozitivno učinkuje dejstvo, da je banka v skladu z bančno regulativo 
podvržena nadzoru tveganja in kapitalske ustreznosti. 
 
Tveganje, povezano s sistemom notranjega reševanja Bail-in 
Direktiva 2014/59/EU Evropske Unije z dne 15. maja 2014 (t.i. BRRD) je v vseh evropskih državah uvedla 
harmonizirana pravila za preprečevanje in obvladovanje kriz bank in investicijskih družb, pri čemer 
omejuje državne posege in uvaja instrumente za reševanje družb, ki so se oziroma se bodo znašle v 
težavah. K tem instrumentom prištevamo tudi Bail-in, tj. sistem notranjega reševanja, ki pod 
določenimi pogoji dovoljuje znižanje ali izničenje vrednosti delnic, znižanje obveznosti oziroma 
spremembo le-teh v delnice za obvladovanje izgube in dokapitalizacijo banke. Sistem notranjega 
reševanja Bail-in upošteva naslednji vrstni red: (i) delnice in druge instrumente kapitala; (ii) podrejene 
obveznice; (iii) obveznice (senior) in medbančne depozite ter depozite velikih podjetij; (iv) depozite 
fizičnih oseb in malih podjetij (za znesek, ki presega 100.000 EUR). Delničarji in upniki ne smejo utrpeti 
višjih izgub od tistih, ki bi jih utrpeli v primeru rednega postopka likvidacije banke. Iz tega sledi, da se 
lahko v določenih okoliščinah vrednost delnic v celoti izniči. 
 
  



 

 

Tržno tveganje 
Na ceno delnic (ki ne kotirajo na trgu in torej nimajo neke referenčne tržne vrednosti) ne učinkuje 
nihanje cen, ki je tipično za trge. Cena je določena na podlagi procedure, predpisane z 2528. členom 
civilnega zakonika. Slednji določa, da se lahko za delnice zadružnih družb zahteva doplačilo, katerega 
višino med postopkom odobritve letnega rezultata določi občni zbor na predlog upravnega odbora. 
 
Nelikvidnost 
Omejitev trgovanja z delnicami zadružnih bank, določena z zakonom, otežuje imetnika (kupca) pri 
dezinvesticiji. Iz tega sledi, da včasih prenos delnic ni mogoč. 
Skladno s statutom je povračilo mogoče samo v primerih razpustitve vzajemnega razmerja, izrecno 
določenih s specifičnimi statutnimi določbami (izstop, izključitev, smrt) in skladnih z veljavno 
zakonodajo in podrejeno regulativo. Pravico do povračila cene delnic se lahko v primeru izstopa (tudi 
po spremembi značaja banke), smrti ali izključitve člana uveljavi šele po pregledu tehnične ustreznosti 
banke in s predhodnim soglasjem Banke Italije. 
 
 

Finančni kazalniki banke 
 

Glavni finančni kazalniki 2020 2019 

Kapital (€/000) 55.632 50.317 
CET 1 Capital Ratio (%) 21,36 18,90 
Tier 1 Capital Ratio (%) 21,36 18,90 
Total Capital Ratio (%) 21,36 18,90 
Bruto slabi krediti/Bruto krediti (%) 3,43 3,58 
Neto slabi krediti/Neto krediti (%) 0,87 0,83 
Neto slabi krediti/Kapital (%) 5,89 6,82 
Bruto nedonosne izpostavljenosti/Bruto krediti (%) 7,10 8,35 
Neto nedonosne izpostavljenosti/Neto krediti (%) 3,09 4,36 
Neto nedonosne izpostavljenosti/Kapital (%) 20,91 30,21 
 
Opomba: 
Za vse, kar ni izrecno obravnavano v tem dokumentu, vabimo k branju statuta banke, ki ga je odobril 
občni zbor članov dne 18. novembra 2018 – objavljen je na spletni strani www.zkb.it – in posebej 
drugega (Člani) in četrtega (Premoženje – Zadružna glavnica – Delnice) poglavja. Za več informacij se 
lahko imetnik delnic zglasi v svoji poslovalnici ali prebere letna poročila (zlasti »Pojasnila k 
računovodskim izkazom«) in informativno poročilo tretjega stebra Pillar III, objavljena na spletni strani 
banke (homepage > o banki > dokumenti in sporočila za javnost). 
 


