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Informacije za množične investitorje 
SOFTIBLE, d.o.o.  
(v nadaljevanju "Podjetje projekta") 
(Ljubljana, 17. 5. 2016) 
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A. Informacije o Podjetju projekta 

 

Podjetje projekta 

SOFTIBLE d.o.o. 

Legen 59D 

 

Sedež podjetja: Legen 

Davčna številka: SI 67168116 

Matična številka: 2172950000 

 

Zakoniti zastopnik: 

Primož Cokan 

 

Glavna registrirana dejavnost podjetja projekta je  

dejavnost C10.820 - Proizvodnja kakava, čokolade in 

sladkornih izdelkov.   

 

B. Informacije o Pogodbi podrejenega posojila 

 

1. Glavne značilnosti 

Podjetje projekta povabi množične investitorje, da oddajo 

ponudbo za pridobitev podrejenega posojila. Podpis 

pogodbe bo izveden preko spletne platforme CONDA. 

Informacije o projektu in podjetju objavlja in ureja podjetje 

projekta samo na spletni platformi CONDA. Preko platforme 

lahko zainteresirani investitorji vložijo v podjetje projekta 

različne zneske, od minimalnega zneska 100,00 EUR ali 

večkratnika te vrednosti, do najvišjega zneska 5.000,00 EUR 

v obliki podrejenega posojila (izjemoma so možni tudi višji 

zneski). V primeru, da financirani projekt s pomočjo 

množičnih investitorjev na spletni platformi CONDA (v 

nadaljevanju "financirani projekt") v časovnem obdobju 

določenem za zbiranje investicijskih sredstev (v 

nadaljevanju "časovno obdobje investiranja") zbere 

finančna sredstva v minimalni višini 30.000 EUR ("prag 

financiranja"), lahko podjetje projekta sklene pogodbo 

podrejenega posojila. Podjetje projekta s tem pridobi 

možnost porabe prejetih investicij s strani množičnih 

investitorjev.  

 

2. Cena 

Vsak množični investitor sodeluje pri financiranju projekta 

z najmanj 100,00 EUR ali večkratnikom tega zneska do 

najvišjega zneska 5.000,00 EUR (izjemoma so možni tudi 

višji zneski). 

 

3. Več o obveznih davkih in stroških za množične 

investitorje (veljavno za fizične osebe v Sloveniji) 

Sklenitev: Ob podpisu investicije za množičnega 

investitorja ne nastanejo nobeni dodatni stroški. 

Prenos: Pridobljene obresti na podlagi prodaje podrejenega 

posojila niso predmet posebne davčne stopnje, so pa 

predmet akontacije dohodnine v višini 25%, pri čemer je 

davčna osnova pridobljene obresti (132. člen ZDoh-2). 

Nadaljnji prenos nezavarovanih podrejenih posojil se 

zaračuna v višini 0,8% posojila, če je v ta namen bila 

sklenjena pogodba.  

Izplačilo obresti: Izplačane obresti so predmet akontacije 

dohodnine v višini 25% (132. in 134. člen ZDoh-1). Izračun 

dohodnine z odmero opravi davčni organ na podlagi 

napovedi zavezanca. 

 

4. Opozorila pred tveganji 

Cilj investiranja je, da investicija postane dolgoročna. 

Investiranje je povezano z veliko naložbenih priložnosti in 

tveganji ter brez zanesljivih ali določljivih napovedi o 



Stran 2 od 3 

prihodnih dobičkih. Zlasti prihodki doseženi v preteklosti ne 

zagotavljajo dobičkov in niso pokazatelj uspešnosti v 

prihodnje. Uresničijo se lahko predvsem naslednja tveganja: 

 

Tveganje insolventnosti 

Nanaša se na tveganje plačilne nesposobnosti podjetja 

projekta. Insolventnost podjetja praviloma vodi k celotni 

izgubi investicije. 

 

Tveganje celotne izgube 

Nanaša se na tveganje, da je naložba povsem brez vrednosti. 

Tveganje celotne izgube za posamezne naložbe je ustrezno 

višje. 

 

Tveganje poneverbe 

Razumeti je potrebno, da tako tveganje prihaja iz podjetja 

projekta. Tega ne moremo nikoli izključiti v celoti. 

Poneverba s strani podjetja projekta neposredno ali 

posredno povzroči škodo in pripelje do plačilne 

nesposobnosti. 

 

Tveganje neupoštevanja načela razpršitve 

investicijskih tveganj 

Pod tem razumemo tveganje, ki nastane, če investitor ne 

naredi nobene ali le manjšo diverzifikacijo portfelja 

(investiranje v manjše število projektov). 

  

Tveganje oteženega prenosa investicije 

Pod tem razumemo investicije, ki so težje prenosljive, razen 

pod posebnimi pogoji ter da praviloma nimajo tržne 

vrednosti.  

 

5. Datum poteka veljavnosti in verodostojnosti 

informacij 

Posredovane informacije so veljavne do obvestila o 

spremembah. 

 

6. Plačilo in izpolnjevanje pogodbenih in drugih 

obveznosti 

Z izbiro zneska na spletni platformi CONDA, množični 

investitor pokaže namen investirati v obliki podrejenega 

posojila s pritiskom na gumb "Potrjujem" (na spletni strani, 

na kateri se je predhodno registriral), kar služi kot soglasje 

za sprejem ponudbe za podrejeno posojilo v skladu z 

določbami pogodbe. Alternativno lahko množični investitor 

vstopi v razmerje s podpisom pisnega (v papirni obliki) 

obrazca, ki ga pošlje na naslov podjetja projekta. Sprejem 

ponudbe s strani podjetja projekta je izveden na koncu 

časovnega obdobja financiranja, s poslano elektronsko 

pošto na registrirani naslov elektronske pošte množičnega 

investitorja po objavi ustreznega obvestila o zaključku na 

spletni strani platforme. Podjetje projekta si pridržuje 

pravico zavrnitve ponudbe posamičnega množičnega 

investitorja brez obrazložitve (npr. zaradi morebitnega 

tveganja, da je množični investitor potencialni konkurent 

podjetju projekta). Množični investitorji, katerih ponudbe se 

odklonijo, ne prejmejo elektronskega sporočila o sprejetju 

njihove ponudbe in bodo, če obstaja možnost, o tem 

obveščeni s posebnim elektronskim sporočilom. 

 

7. Stroški komunikacije na daljavo 

Pri komunikaciji na daljavo za množičnega investitorja ne 

nastanejo posebni stroški. 

 

8. Tveganja odpovedi 

Množični investitor kot potrošnik ima pravico umika 

soglasja za sklenitev podrejenega posojila 14 dni po datumu 

sklenitve pogodbe (sprejem s strani podjetja projekta). Na 

podlagi pravice množičnega investitorja do odpovedi mora 

podjetje projekta v 10 delovnih dneh po prejemu obvestila o 

odpovedi vrniti prejeti znesek na račun množičnega 

investitorja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 

nastalimi v vmesnem času. V primeru, da zaradi odstopov 

množičnih investitorjev zbrana sredstva padejo pod mejo 

praga financiranja, podjetje projekta ne izplača zakonitih 

zamudnih obresti. 

 

9. Izjave in obvestila 

Izjave in obvestila izmenjane med podjetjem projekta in 

množičnim investitorjem morajo biti v pisni obliki 

(priporočeno pismo ali elektronska pošta).  Množični 

investitor lahko posreduje izjave in obvestila podjetju 

projekta tudi preko spletne platforme v okviru njenih 

tehničnih možnosti. 

 

Izjave in obvestila podjetju projekta morajo biti poslane na 

sledeči naslov. 

 

SOFTIBLE d.o.o. 

Legen 59D 

 

10. Minimalno trajanje pogodb, določbe o prekinitvi 

pogodb 

Podjetje projekta prejme od množičnega investitorja 

podrejeno posojilo. Podrejeno posojilo je sklenjeno za 

obdobje 5 let. Vsako plačilo množičnega investitorja na 

račun registriran preko spletne strani (vključujoč 

spremembe) ima učinek dolga s strani podjetja projekta. 
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Vračilo posojila množičnemu investitorju je izvedeno na 

podlagi pogojev in rokov s katerimi je množični investitor 

seznanjen pri registraciji in na registrirani bančni račun (ali 

kateri drug bančni račun preko posodobitve registracije).  

Nadalje prejme množični vlagatelj delež od povečane 

vrednosti (tudi bonus na povečano vrednost). Ta se izračuna 

na podlagi njihovega deleža, pomnoženega z vrednostjo 

podjetja ali faktorjem prometa in vrednosti podjetja 

(odvisno, katera vrednost je višja) odšteje se neporavnani 

znesek investicije. 

Od na ta način izračunanega zneska je treba za vsakega 

vlagatelja sorazmerno odšteti (i) stroške za uporabo 

platforme CONDA glede na delež povečane vrednosti 

(ustreza 15% deleža povečane vrednosti pred 

upoštevanjem stroškov vodenja) in (ii) stroške glavnega 

vlagatelja v skladu s točko 1 (ustreza 15 % deležu povečane 

vrednosti pred upoštevanjem stroškov vodenja in stroškov 

glavnega vlagatelja). 

Podjetje projekta ima izredno pravico odpovedi projekta v 

primeru spremembe vodstva podjetja 

 

11. Pravni sistem in pristojnost 

Pogodba podrejenega posojila je v pristojnosti slovenskega 

pravna reda. V primeru sporov, nesporazumov ali nesoglasij, 

ki izhajajo iz pogodbe so pristojna slovenska sodišča, 

krajevno pa je pristojno sodišče, kjer ima sedež podjetje 

projekta v kolikor je to pravno mogoče. 

 

12. Jezik pogodb in komunikacije 

Pogodbena določila in informacije so na voljo v slovenščini. 

Komunikacija z množičnim investitorjem tekom izvajanja 

pogodbe bo v potekala v slovenščini ali po dogovoru v 

angleščini. 

 

 


