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Napovedano pripojitve 
skladov so opravljene.
Vrednost vašega 
premoženja se ni 
spremenila.
Na vaše davčne obveznosti
pripojitev ne vpliva.
Narediti vam ni treba 
ničesar.
Vse stroške v zvezi s 
pripojitvijo nosi družba 
KD Skladi.
Če želite, da vam pošljemo 
plačilni nalog, pokličite 
080 80 24.
Razmislite o varčevanju za 
otroke ali vnuke, pokojnino 
in svoje sanje.

Spoštovani,

14. januarja 2013 smo izvedli napovedane pripojitve skladov:

Ljubljana, 14. 1. 2013

S tem dejanjem so se investicijski kuponi podskladov, ki so se pripojili, zamenjali za investicijske kupone prevzemnih 
podskladov. Nove investicijske kupone vam pošiljamo v prilogi.

Pripojitev ni vplivala na vrednost vašega premoženja, njegova vrednost v evrih pred pripojitvijo je enaka vrednosti po
izvedenem postopku pripojitve.

KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani pod št. vložka 1/25274/00; Matična št.: 5834457; Identifikacijska št. za DDV: 
SI56687036; TRR: 90672-0000053896, odprt pri PBS d.d.; Višina osnovnega kapitala: 1.767.668, 00 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Willem Jacob Westerlaken

Sklad, ki se pripoji in preneha                  Prevzemni sklad        Menjalno razmerje

KD Nova energija, delniški   KD Surovine in energija, delniški              0,0864392785

KD Severna Amerika, delniški   KD Galileo, mešani fleksibilni sklad         0,4909831256

KD Finance, delniški    KD Galileo, mešani fleksibilni sklad         0,1049474021

KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški KD Novi trgi, delniški                     0,2600770229 



Izvedena pripojitev nima vpliva na vaš davčni položaj. Skladno z zakonodajo pa vas ponovno obveščamo o odložitvi ugotavljanja 
davčne obveznosti ob zamenjavi investicijskih kuponov v okviru pripojitve skladov in vam pošiljamo relevantne podatke v zvezi z 
zamenjavo investicijskih kuponov za vaš arhiv. Glede tega vam ni treba storiti ničesar, saj bo priglasitev davčni upravi za vse 
zavezance opravila družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

Verjamemo, da je proces preoblikovanja sprožil nekaj vprašanj, zato vas še enkrat vabimo k ogledu naše spletne strani 
www.kd-skladi.si, kjer boste našli odgovore na aktualna vprašanja. Če vas zanima še več, smo vam na voljo na telefonski številki 
080 80 24, lahko pa se oglasite v poslovalnicah Adriatic Slovenica d. d. (Finančna točka) ali na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., 
na Dunajski cesti 63 v Ljubljani, kjer se bomo pogovorili tudi o aktualnih dogajanjih na kapitalskih trgih. V zadnjih dneh smo namreč 
opazili kar nekaj optimizma na borzah, zato vas vabimo na obisk, da skupaj preverimo, kakšna kombinacija skladov bi lahko bila 
primerna za letošnje leto.

Za nadaljnja vplačila v sklade vam posredujemo transakcijske račune prevzemnih skladov, sklicna številka pa je enaka številki vaše 
nove pristopne izjave, ki jo najdete na priloženem investicijskem kuponu:

 
 
 

S 1. 2. 2013 pričnemo z akcijo brez vstopnih stroškov!*  Vabimo vas, da se pozanimate tudi o našem novem varčevalnem produk-
tu, ki je enostaven za razumevanje in stroškovno učinkovit ter predstavlja novost na našem trgu.

Lep pozdrav,

Luka Podlogar        Matej Tomažin
član uprave        predsednik uprave

KD GALILEO, mešani fleksibilni sklad SI56 0510 0801 1959 898
KD NOVI TRGI, delniški SI56 0510 0801 2144 780
KD SUROVINE IN ENERGIJA, delniški SI56 0510 0801 2163 986

*Vsem vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela 
na transakcijski račun posameznega podsklada od 1. 2. 2013 po 0:01 uri pa do 31. 3. 2013 do vključno 0:01 ure, v navedenem obdobju družba za upravljanje ne bo zaračunala 
vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja in na spletni strani www.kd-skladi.si. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju 
(vsa vplačila na pristopne izjave tipa PV, OV ali VP), ki ostanejo nespremenjeni. Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Kluba KD plus oziroma je ugodnosti ali popustov več, 
se za vlagatelja upošteva samo en, zanj ugodnejši.
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, doku-
menti s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) podskladov ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno 
na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.



Potrdilo o imetništvu enot premoženja (investicijskega kupona) podsklada KD Krovnega sklada in izpis stanja števila enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon podsklada.

KD Skladi, d. o. o., v okviru evidence imetnikov investicijskih kuponov podsklada vodi investicijske račune posameznega imetnika. Imetnik ob vsakem vplačilu v podsklad ali izplačilu iz podsklada prejme 
potrdilo (obračun), ki je hkrati potrdilo o hrambi investicijskega kupona imetnika. Investicijski kupon podsklada je imenski vrednostni papir, ki ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.   
       
Datum zamenjave: 14. 1. 2013
Datum VEP*: 12. 1. 2013

*VEP je vrednost premoženja                                    
**Investicijski kuponi skladov, ki so se pripojili, so z zamenjavo prenehali veljati.                                    KD Skladi, d. o. o.

 Pred pripojitvijo        

                                                                                                                      
 
 

    
        

Ime sklada, 
ki se pripoji

Pristopna izjava, ki 
preneha = serijska številka 
investicijskega kupona**

Število enot 
premoženja

VEP* (EUR) Vrednost 
investicijskega 
kupona (EUR)

Ime prevzemnega 
sklada

Pristopna izjava=serijska 
številka investicijskega 
kupona

Število enot 
premoženja

VEP* (EUR) Vrednost 
investicijskega 
kupona (EUR)

Potrdilo o izdaji in hrambi investicijskega kupona

Priimek in ime vlagatelja:

Kraj in datum izdaje: 14. 1. 2013

Davčna številka vlagatelja:

Po pripojitvi



Pravice imetnikov investicijskih kuponov in obveznosti družbe za upravljanje

Uprava družbe za upravljanje imetnike investicijskega kupona podsklada krovnega sklada opozarja na naslednje pravice, ki izhajajo iz imetništva investicijskega kupona, in na obveznosti, ki jih ima 
družba za upravljanje do imetnikov investicijskih kuponov.

Investicijski kupon podsklada krovnega sklada daje njegovemu imetniku naslednje pravice:
• pravico od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo vrednosti enot premoženja podsklada, na katerega se glasi investicijski kupon,
• pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije podsklada,
• pravico od družbe za upravljanje in vseh oseb, na katere je družba za upravljanje prenesla storitev trženja enot podskladov, zahtevati brezplačni izvod dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje 
(KIID) in prospekta z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega revidiranega letnega in polletnega poročila krovnega sklada.

Družba za upravljanje bo imetniku investicijskega kupona, ki bo v roku in na način, določen v prospektu z vključenimi pravili upravljanja, predložil zahtevo za izplačilo investicijskega kupona 
podsklada, izplačala na njegov transakcijski račun protivrednost zahtevanega števila enot premoženja oziroma zahtevani denarni znesek. Izplačilo bo izvršeno najkasneje v roku pet delovnih 
dni po koncu obračunskega dneva, na katerega je družba za upravljanje prejela pravilno izpolnjeno zahtevo za izplačilo.

KD Skladi, d. o. o.     

Luka Podlogar                                                             Matej Tomažin
Član uprave                                                       Predsednik uprave



OBVESTILO O ODLOŽITVI UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (za fizične osebe)

Za vaš arhiv vam skladno z zakonodajo pošiljamo podatke za davčne namene o investicijskih kuponih po pristopnih izjavah 
v posameznem podskladu, katerih imetnik ste bili pred preoblikovanjem.

*Pri investicijskih kuponih, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, je kot nabavna vrednost navedena vrednost na dan 
1. januar 2006. V primeru prehodov med podskladi krovnega sklada sta navedena datum pridobitve in preračunana na-
bavna vrednost prvega pridobljenega (izvornega) investicijskega kupona za davčne namene. Pri preračunu tolarskih vrednosti 
enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan pridobitve oziroma 
1. januarja 2006.

Ime sklada   Pristopna izjava Datum pridobitve Število enot 
premoženja

Nabavna vrednost enote 
premoženja (v EUR)*



Ime sklada   Pristopna izjava Datum pridobitve Število enot 
premoženja

Nabavna vrednost enote 
premoženja (v EUR)*




