
Javno obvestilo o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v skladu s petim odstavkom 151.n člena ob 
smiselni uporabi 121. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, 
št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B, 
109/07, 65/08) obvešča javnost o dopolnitvi pravil upravljanja krovnega sklada NLB Skladi v delu, ki 
se nanaša na nov podsklad NLB Skladi – Azija delniški.

Vzajemni sklad, katerega pravila upravljanja se dopolnjujejo:
Krovni sklad NLB Skladi v delu, ki se nanaša na podsklad NLB Skladi – Azija delniški.

Firma, sedež in matična številka družbe za upravljanje:
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Trg republike 3, Ljubljana, matična številka: 1876031.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k dopolnitvi pravil 
upravljanja:
26. 10. 2009.

Navedba razlogov za spremembo pravil upravljanja:
Pravila upravljanja se spreminjajo zaradi oblikovanja novega podsklada NLB Skladi – Azija delniški.

Navedba ključnih dopolnitev pravil upravljanja:
Zaradi oblikovanja novega podsklada krovnega sklada NLB Skladi, se pravila upravljanja krovnega 
sklada dopolnijo v delu, ki vsebuje določbe, ki veljajo za posamezne podsklade, medtem ko 
del, ki vsebuje določbe pravil upravljanja, ki veljajo za vse podsklade krovnega sklada, ostane 
nespremenjen. V delu, ki vsebuje določbe, ki veljajo za posamezne podsklade, se dodajo določbe      
o novem podskladu. 

Opredelitev posledic dopolnitve pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe 
tveganja za vlagatelje:
Dopolnitev pravil upravljanja ne bo imela vpliva na oceno tveganja za obstoječe vlagatelje krovnega 
sklada NLB Skladi. 

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo besedila spremenjenega prospekta, pravil 
upravljanja ter izvlečka prospekta dostopna:
Besedilo prospekta krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in besedilo izvlečka 
prospekta podsklada NLB Skladi – Azija delniški bosta dostopni na spletni strani www.nlbskladi.si od 
3. 11. 2009.

Datum začetka veljavnosti dopolnjenih pravil:
Dopolnjena pravila upravljanja začnejo veljati z iztekom osmega dne od dneva objave tega obvestila.

Ljubljana, 2. 11. 2009
 NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.
 Uprava 


