IZJAVA ZA UGOTAVLJANJE
SKUPINE POVEZANIH OSEB
Po stanju na dan ____________________________________________
izjavljamo, da smo gospodarska družba s firmo in sedežem ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
in davčno št.__________________________________________________________________________________________________________
povezani z naslednjimi osebami:

A. Upravljalske in kapitalske povezave:
1. Neposredno ali posredno obvladujemo (imamo več kot 50% vsaj enega od: delnice/poslovni delež, glasovalne pravice) naslednje družbe:
Firma

Sedež družbe

Davčna
številka

Davčni identifikator
SKD (če je
P. delež ali
(če je družba tuja oseba) družba tuja oseba) delnice v %

Glasovalne Pogodbeno
pravice v % obvladovanje(DA/NE)*

* prevladujoč vpliv na podlagi podjetniške pogodbe, korporacijskega prava ali drugega temelja.

2. Našo družbo neposredno ali posredno obvladuje naslednja oseba:
Firma

Sedež družbe

Ime

Priimek

Davčna
številka

Davčni identifikator
SKD (če je
P. delež ali
(če je družba tuja oseba) družba tuja oseba) delnice v %

Davčna
številka

Naslov (za fizične osebe)

Datum
rojstva

P. delež ali
delnice v %

Glasovalne Pogodbeno
pravice v % obvladovanje(DA/NE)*

Glasovalne
pravice v %

Pogodbeno
obvladovanje(DA/NE)*

* prevladujoč vpliv na podlagi podjetniške pogodbe, korporacijskega prava ali drugega temelja.

3. Naši družbi je končno nadrejena* naslednja družba (tj. večinski lastnik (več kot 50% delnic/poslovnega deleža/glasovalnih pravic/ prevladujoč
vpliv na podlagi pogodbe), ki je v verigi lastništva zadnji poslovni subjekt pred fizičnami osebami):
Naziv

Sedež

Davčna številka

Davčni identifikator
(če je družba tuja oseba)

SKD (če je
družba tuja oseba)

* Primer:
Družba A(družba, ki poroča)> je v večinski lasti družbe B>B je v večinski lasti družbe C>C je v večinski lasti fizične osebe. Družba B je NEPOSREDNO
NADREJENA družbi A, družba C je KONČNO NADREJENA družbi A.

4. Naši družbi je končno nadrejena* naslednja fizična oseba (tj. večinski lastnik (več kot 50% delnic/poslovnega deleža/glasovalnih pravic/
prevladujoč vpliv na podlagi pogodbe)
Ime in priimek

Stalni naslov

Davčna številka

Datum rojstva

Državljanstvo

B. Osebna jamstva:
1. Smo dajalec osebnega jamstva naslednjim pravnim in fizičnim osebam:
Firma

Ime in priimek

Izjava USPO

Sedež družbe

Naslov

Davčna številka Višina jamstva (v EUR)

Davčna številka

Datum
rojstva

Državljanstvo

Višina jamstva presega 5kratnik letnega
denarnega toka (EBITDA) naše družbe DA/NE

Povezana oseba
DA / NE

Višina jamstva presega 5kratnik
letnega denarnega toka (EBITDA)
naše družbe DA/NE

Povezana oseba
DA / NE

Višina jamstva
(v EUR)
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C. Vodenje naše družbe:
1. Člani vodstva in nadzora (prokurist, član uprave, član nadzornega sveta):
Vodstvene funkcije in lastništvo
v družbi
Ime in priimek Stalni naslov

Davčna
številka

Datum
rojstva

Državljanstvo

Lastništvo v
Funkcija v družbi družbi v višini
20% ali več

Vodstvene funkcije in/ali lastništvo v drugih družbah

Naziv

Sedež

Davčna
številka

Funkcija
v družbi

Lastništvo v
družbi v višini
20% ali več

D. Komentar/Opombe:

Potrjujemo, da so podatki v tej izjavi resnični, popolni in točni. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo Summit Leasing SLovenija d.o.o. takoj obvestili o vsaki spremembi
zgoraj navedenih podatkov.
Summit Leasing Slovenija lahko podatke iz te izjave uporablja za ugotavljanje in izpolnjevanje dolžnosti v zvezi z določbami veljavne bančne regulative (Uredbe (EU) št.575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.junija 2013 o o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja  Uredba CRR in Zakona o bančništvu  ZBan3).

Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Žig:

V Summit Leasing Slovenija d.o.o. preveril:
(Ime, priimek in podpis)

Datum:

Izjava USPO

I stran

2/2

