TESLA ŠTEDNA BANKA D.D.

INTERNO

IZJAVA O POVEZANOSTI

Naziv društva (potpisnik izjave):
Adresa:
OIB subjekta:

1. VLASNIČKA STRUKTURA POTPISNIKA IZJAVE
Društvo (potpisnik izjave) je u vlasništvu sljedećih osoba:
Tablica 1
Red.br

Naziv

OIB

Udio u vlasništvu

OIB

Udio u vlasništvu/
vrsta utjecaja

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. UDIO/UTJECAJ* POTPISNIKA IZJAVE U DRUGIM PODUZEĆIMA
Društvo (potpisnik izjave) ima vlasništvo ili utjecaj nad sljedećim osobama:
Tablica 2.
Naziv tvrtke u kojoj potpisnik izjave ima
Red.br
udio/utjecaj
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
* vlasnički, upravljački, kontrolni ili bilo koja druga vrsta utjecaja

3. UDIO/UTJECAJ* VLASNIKA POTPISNIKA IZJAVE U DRUGIM PODUZEĆIMA
Tablica 3.
Ime i prezime vlasnika potpisnika izjave

Naziv tvrtke u kojoj vlasnik potpisnika
izjave ima udio/utjecaj

OIB tvrtke

Udio u vlasništvu/
vrsta utjecaja

* vlasništvo, kontrola, članstvo u upravama ili nadzornim odborima drugih pravnih osoba te ostale vrste utjecaja

4. ČLANOVI UŽE OBITELJI* VLASNIKA POTPISNIKA IZJAVE I UTJECAJ U DRUGIM PODUZEĆIMA
Tablica 4.
Ime i prezime člana uže obitelji vlasnika
potpisnika izjave

Naziv tvrtke u kojoj članovi uže obitelji
vlasnika potpisnika izjave imaju
udio/utjecaj

OIB tvrtke

Udio u vlasništvu/
vrsta utjecaja

* Članovi uže obitelji u smislu Zakona o kreditnim institucijama su :
1. bračni drug ili osoba s kojom živi duže vrijeme u zajedničkom kućanstvu koja ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici,
2. djeca ili posvojena djeca te osobe ili djeca i posvojena djeca osobe iz točke 1. koji nemaju punu poslovnu sposobnost,
3. druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo te osobe.
Ovu izjavu dajem u skladu sa člankom 24. Zakona o kreditnim institucijama radi utvrđivanja izloženosti i povezanosti s drugim osobama radi
evidencije i praćenja u TESLA ŠTEDNOJ BANCI d.d. Zagreb. Potvrđujem da su podaci u ovoj izjavi istiniti i u skladu sa stvarnim stanjem
U slučaju promjene ili nadopune gore navedenih podataka obvezujem se odmah obavijestiti Štednu banku.
U Zagrebu, dana
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

