
Ukrep nadzora zoper World Expansion S.a.r.l., 32, Avenue Montery, L-2163 Luxembourg zaradi 

ugotovljenih kršitev na področju imetništva kvalificiranega deleža v zavarovalnici 

 

PODATKI O KRŠITELJU World Expansion S.a.r.l., 32, Avenue Montery, L-2163 Luxembourg 

OPIS OKOLIŠČIN IN 

RAVNANJ, KI 

POMENIJO KRŠITEV  

ZZAVAR-1 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) je v odredbi 

za odpravo kršitev št. 40102-56/2018-45 z dne 14. 6. 2019 ugotovila, da 

je imetniku kvalificiranega deleža v zavarovalnici CDA 40 zavarovalnica 

d.d., Pri velikih vratih 1, 6000 Koper (v nadaljevanju: Zavarovalnica), 

družbi World Expansion S.a.r.l., 32, Avenue Montery, L-2163 

Luxembourg (v nadaljevanju: Neupravičeni imetnik), dne 9. 4. 2019 na 

podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 

RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1) izdala odločbo 

št. 40102-56/2018-33 o odvzemu dovoljenja za pridobitev 

kvalificiranega deleža (v nadaljevanju: Odločba) ter da Neupravičeni 

imetnik v enem mesecu od prejema Odločbe ni vložil zahteve za izdajo 

dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Zavarovalnici, niti ni v 

tem času odsvojil delnic, ki presegajo kvalificirani delež v Zavarovalnici.   

Agencija  je tako Neupravičenemu imetniku naložila da v roku petih 

mesecev od prejema  odredbe o odsvojitvi delnic odsvoji vse delnice 

Zavarovalnice, s katerimi dosega in presega 10% delež v kapitalu 

Zavarovalnice; da v roku petih mesecev od prejema  odredbe o 

odsvojitvi delnic Agenciji predloži poročilo o odsvojitvi delnic, ki 

vključuje podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic; da 

Agenciji skupaj s poročilom o odsvojitvi delnic predloži dokaze o 

odsvojitvi delnic.   

 

Ker Neupravičeni imetnik presega 90% glasovalnih pravic in delež v 

kapitalu Zavarovalnice, izvršuje glasovalne pravice iz delnic, ki jih ima 

neupravičeni imetnik v nasprotju z ZZavar-1, do odsvojitve teh delnic 

Agencija. 

 

 

NARAVA 

UGOTOVLJENIH 

KRŠITEV  ZZAVAR-1 

Subjekt nadzora je kršil določbe ZZavar-1 v zvezi z imetništvom 

kvalificiranega deleža v zavarovalnici.  

IZREK UGOTOVLJENIH 

KRŠITEV 

 

1. Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) 

ugotavlja:  

 

1.1. da je imetniku kvalificiranega deleža v zavarovalnici CDA 40 

zavarovalnica d.d., Pri velikih vratih 1, 6000 Koper (v 

nadaljevanju: Zavarovalnica), družbi World Expansion S.a.r.l., 

32, Avenue Montery, L-2163 Luxembourg (v nadaljevanju: 

Neupravičeni imetnik), dne 9. 4. 2019 na podlagi prvega 

odstavka 45. člena ZZavar-1 izdala odločbo št. 40102-56/2018-

33 o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža 

(v nadaljevanju: Odločba); 

1.2. da Neupravičeni imetnik v enem mesecu od prejema Odločbe 

ni vložil zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev 

kvalificiranega deleža v Zavarovalnici, niti ni v tem času 

odsvojil delnic, ki presegajo kvalificirani delež v Zavarovalnici.   



 

2. Agencija za zavarovalni nadzor nalaga Neupravičenemu imetniku:  

 

2.1. da v roku petih mesecev od prejema te odredbe o odsvojitvi 

delnic odsvoji vse delnice Zavarovalnice, s katerimi dosega in 

presega 10% delež v kapitalu Zavarovalnice; 

2.2. da v roku petih mesecev od prejema te odredbe o odsvojitvi 

delnic Agenciji predloži poročilo o odsvojitvi delnic, ki 

vključuje podatke o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic; 

2.3. da Agenciji skupaj s poročilom o odsvojitvi delnic predloži 

dokaze o odsvojitvi delnic.   

 

3. Ker Neupravičeni imetnik presega 90% glasovalnih pravic in delež v 

kapitalu Zavarovalnice, izvršuje glasovalne pravice iz delnic, ki jih 

ima neupravičeni imetnik v nasprotju z ZZavar-1, do odsvojitve teh 

delnic Agencija. 

 

4. Na podlagi petega odstavka 281. člena ZZavar-1 Agencija 

Neupravičenega imetnika opozarja, da bodo informacije o njegovi 

identiteti, skupaj s kršitvijo, javno objavljene na spletni strani 

Agencije, ko bo postala odločitev o izreku ukrepa pravnomočna 

(drugi in peti odstavek 281. člena ZZavar-1). 

 

5. Neupravičeni imetnik mora Agenciji na račun št. IBAN 

SI56011006370164439 plačati takso v višini 1.050 eurov v roku 15 dni 

od prejema te odredbe, v primeru zamude pa z zakonskimi 

zamudnimi obresti od zapadlosti plačila do plačila. 

INFORMACIJA O TEM, 

ALI JE ZOPER 

ODLOČBO ZAČET 

POSTOPEK SODNEGA 

VARSTVA V SKLADU Z 

ZZAVAR-1 

 

Neupravičeni imetnik je zoper 4. točke izreka odredbe o odpravi kršitev 

vložil ugovor, na podlagi katerega je bila izdana odločba o zavrnitvi 

ugovora 40102-56/2018-47 z dne 25. 7. 2019. Zoper slednjo je 

neupravičeni imetnik sprožil postopek sodnega varstva. Tožba 

neupravičenega imetnika je bila s sodbo Upravnega sodišča Republike 

Slovenije opr. št. I U 1368/2019-20 z dne 30. 9. 2021 zavrnjena. 

 

Odredba o odpravi kršitev je postala pravnomočna dne 30. 9. 2021. 

 

 

 

 


