
 

 

 

 

 

OBJAVA PREJETJA SOGLASJA O IZVZETJU T

ZNOTRAJ SKUPINE IZ OBVEZNOSTI KLIRINGA PO EMIR

 

Addiko Bank d.d. sporoča, da je dne 9.6.2019 od Banke Slovenije prejela pisno soglasje o 

izvzetju transakcij znotraj skupine iz obveznosti kliringa po EU Uredbi 648/2012 (EMIR).

Addiko Bank d.d. bo omenjeno izvzetje uporabljala s spodaj navedenimi nasprotnimi strankami, 

ki imajo svoj poslovni sedež v Evropski uniji, so vključena v isto konsolidirano poročilo  v skladu z 

Mednarodnimi računovodskimi standardi poročanja (IFRS)  in so predmet ustrezne ce

evalvacije tveganj, merjenja tveganj in kontrolnih postopkov, ter so del skupine Addiko:

 

- Addiko Bank AG, Wipplingerstraße 34/4, OG, AT

družba), LEI: 529900UKZBMDBDZIXD62;

 

- Addiko bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, HR

(sestrska družba) LEI: RG3IZJKPYQ4H6IQPIC08. 

 

Izvzetje se bo uporabljalo za naslednje OTC izvedene finančne inštrumente, skladno z 
registrom za obveznosti kliringa:

 

1. OTC Interest rate derivatives

1.1. Fixed-Float Interest rate swap (valute 

 

Izvzetje je popolno. 

Predvidenega skupnega (nominalnega) zneska poslov z OTC izvedenimi finančnimi inštrumenti, 

za katerega se uporablja izvzetje

odvisen od morebitnega interesa in poslovnih potreb strank. Z namenom izničenja tržnih tveganj 

se lahko dogovorjen posel izvedenega finančnega inštrumenta s stranko zapre s članico skupine 

Addiko, tako da se dogovori back

 

 

OBJAVA PREJETJA SOGLASJA O IZVZETJU TRANSAKCIJ 

ZNOTRAJ SKUPINE IZ OBVEZNOSTI KLIRINGA PO EMIR

Addiko Bank d.d. sporoča, da je dne 9.6.2019 od Banke Slovenije prejela pisno soglasje o 

izvzetju transakcij znotraj skupine iz obveznosti kliringa po EU Uredbi 648/2012 (EMIR).

omenjeno izvzetje uporabljala s spodaj navedenimi nasprotnimi strankami, 

ki imajo svoj poslovni sedež v Evropski uniji, so vključena v isto konsolidirano poročilo  v skladu z 

Mednarodnimi računovodskimi standardi poročanja (IFRS)  in so predmet ustrezne ce

evalvacije tveganj, merjenja tveganj in kontrolnih postopkov, ter so del skupine Addiko:

Addiko Bank AG, Wipplingerstraße 34/4, OG, AT-1010 Wien, Republika Avstrija (matična 

529900UKZBMDBDZIXD62; 

Addiko bank d.d., Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvaška, 

(sestrska družba) LEI: RG3IZJKPYQ4H6IQPIC08.  

Izvzetje se bo uporabljalo za naslednje OTC izvedene finančne inštrumente, skladno z 
i kliringa: 

OTC Interest rate derivatives 

Float Interest rate swap (valute EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK in USD). 

Predvidenega skupnega (nominalnega) zneska poslov z OTC izvedenimi finančnimi inštrumenti, 

za katerega se uporablja izvzetje transakcij znotraj skupine, ni možno predvideti, ker je slednji 

odvisen od morebitnega interesa in poslovnih potreb strank. Z namenom izničenja tržnih tveganj 

se lahko dogovorjen posel izvedenega finančnega inštrumenta s stranko zapre s članico skupine 

back-to-back izvedeni finančni inštrument OTC nasprotne stranke.  

RANSAKCIJ  

ZNOTRAJ SKUPINE IZ OBVEZNOSTI KLIRINGA PO EMIR 

Addiko Bank d.d. sporoča, da je dne 9.6.2019 od Banke Slovenije prejela pisno soglasje o 

izvzetju transakcij znotraj skupine iz obveznosti kliringa po EU Uredbi 648/2012 (EMIR). 

omenjeno izvzetje uporabljala s spodaj navedenimi nasprotnimi strankami, 

ki imajo svoj poslovni sedež v Evropski uniji, so vključena v isto konsolidirano poročilo  v skladu z 

Mednarodnimi računovodskimi standardi poročanja (IFRS)  in so predmet ustrezne centralizirane 

evalvacije tveganj, merjenja tveganj in kontrolnih postopkov, ter so del skupine Addiko: 

1010 Wien, Republika Avstrija (matična 

10000 Zagreb, Republika Hrvaška,  

Izvzetje se bo uporabljalo za naslednje OTC izvedene finančne inštrumente, skladno z Javnim 

EUR, GBP, JPY, NOK, PLN, SEK in USD).  

Predvidenega skupnega (nominalnega) zneska poslov z OTC izvedenimi finančnimi inštrumenti, 

transakcij znotraj skupine, ni možno predvideti, ker je slednji 

odvisen od morebitnega interesa in poslovnih potreb strank. Z namenom izničenja tržnih tveganj 

se lahko dogovorjen posel izvedenega finančnega inštrumenta s stranko zapre s članico skupine 

izvedeni finančni inštrument OTC nasprotne stranke.   


