
 

 
 
 

 
Informacija o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada 

 
 
 
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v skladu s prvim odstavkom 312. člena ob 
smiselni uporabi 253. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, 
št.31/2015 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-3) obvešča javnost o dopolnitvi 
pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi v delu, ki se nanaša na vse podsklade in v delu, ki se 
nanaša na podsklade NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, 
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Globalni delniški, NLB Skladi – 
Globalni uravnoteženi, NLB Skladi – Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški, NLB Skladi – 
Naravni viri delniški, NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Nova Evropa 
uravnoteženi, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti, NLB Skladi – Podjetniške obveznice 
EUR, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, NLB Skladi – Slovenija mešani, NLB Skladi – 
Svetovni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi – Visoko 
rastoča gospodarstva delniški, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški, NLB Skladi – ZDA 
delniški, NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški in NLB Skladi – Finance delniški 
 
 
Firma in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemni sklad: 
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska 48, Ljubljana. 
 
Vzajemni sklad, katerega pravila upravljanja se dopolnjujejo: 
Krovni sklad NLB Skladi v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada, in v delu, ki se 
nanaša na posamezne podsklade.  
 
Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k dopolnitvi pravil upravljanja: 
17. 8. 2021 
 
Datum začetka veljavnosti dopolnjenih pravil:  
Dopolnjena pravila upravljanja začnejo veljati z iztekom enega meseca od dneva objave tega 
obvestila. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila upravljanja. 
 
Navedba spletne povezave in datuma, od katerega bo vlagateljem dostopno besedilo 
dopolnitev pravil upravljanja in prečiščeno besedilo dopolnitev pravil upravljanja: 
Besedilo prospekta krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja v obliki čistopisa in 
sledi spremembam ter besedilo dokumentov s ključnimi podatki bodo vlagateljem dostopni na spletni 
strani www.nlbskladi.si od 23. 8. 2021. 
 
 
 
Ljubljana, 23. 8. 2021 

 
 
 
 
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 
Uprava  


