
Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v skladu z doloËili 121. Ëlena Zakona o in-
vesticijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1 in 68/05) 
obvešËa javnost o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov NLB Skladi - Sklad slovenskih 
delnic, NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad 
obveznic, NLB Skladi - DinamiËni sklad delnic in NLB Skladi - Sklad evropskih delnic

Vzajemni skladi, katerih pravila upravljanja se spreminjajo: 
NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih del-
nic, NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - DinamiËni sklad delnic in NLB Skladi - Sklad 
evropskih delnic.

Firma, sedež in matiËna številka družbe za upravljanje: 
NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., »opova ulica 3, Ljubljana, matiËna številka 
1876031.

Datum pridobitve soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil 
upravljanja:
26. 09. 2005.

Navedba razlogov za spremembo pravil upravljanja: 
Pravila upravljanja, ki predstavljajo sestavni del prospektov vzajemnih skladov, se spreminjajo 
zaradi združitve prospektov in pravil upravljanja vzajemnih skladov v skupni prospekt vzajem-
nih skladov NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, NLB Skladi 
- Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - DinamiËni sklad delnic in NLB 
Skladi - Sklad evropskih delnic z vkljuËenimi skupnimi pravili upravljanja ter zaradi uskladitve 
pravil upravljanja vzajemnih skladov s Sklepom o podrobnejši vsebini pravil upravljanja vzajem-
nega sklada (Uradni list RS, št. 80/03 in 126/04) in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 - ZISDU-1-UPB1 in 
68/05).

Navedba kljuËnih sprememb pravil upravljanja:
KljuËne spremembe pravil upravljanja vzajemnih skladov NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi 
- Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic in NLB Skladi - Svetovni sklad delnic so:
- združitev pravil upravljanja vzajemnih skladov v skupna pravila upravljanja;
- sprememba varËevalnega naËrta;
- sprememba prikaza celotnih stroškov poslovanja vzajemnih skladov, vkljuËno z metodologijo 

za njihov izraËun;
- uvedba prikaza stopnje obrata naložb vzajemnega sklada;
- odstranitev prikaza celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada;
- sprememba objave vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
- oprostitev plaËila vstopnih stroškov v vzajemne sklade do vkljuËno 30. 06. 2007 za vplaËnike, 

ki imajo oziroma so imeli z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana sklenjeno pogodbo o 
gospodarjenju s sredstvi strank na dan 31. 12. 2005, za sredstva, ki jih prenesejo z raËuna 
(raËunov) v okviru pogodbe o gospodarjenju s sredstvi neposredno v vzajemni sklad in ki so 

bila v okviru pogodbe o gospodarjenju vplaËana do vkljuËno 31. 12. 2005;
- sprememba postopka vplaËil in izdaje investicijskih kuponov; in
- sprememba postopka unovËevanja in izplaËila odkupne vrednosti investicijskega kupona.

Sprememba oblike varËevalnega naËrta ne bo imela vpliva na varËevalne naËrte, sklenjene pred 
29. 12. 2005.

KljuËni spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov NLB Skladi - DinamiËni sklad delnic in 
NLB Skladi - Sklad evropskih delnic sta:
- združitev pravil upravljanja vzajemnih skladov v skupna pravila upravljanja;
- oprostitev plaËila vstopnih stroškov v vzajemne sklade do vkljuËno 30. 06. 2007 za vplaËnike, 

ki imajo oziroma so imeli z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana sklenjeno pogodbo o 
gospodarjenju s sredstvi strank na dan 31. 12. 2005, za sredstva, ki jih prenesejo z raËuna 
(raËunov) v okviru pogodbe o gospodarjenju s sredstvi neposredno v vzajemni sklad in ki so 
bila v okviru pogodbe o gospodarjenju vplaËana do vkljuËno 31. 12. 2005. 

Opredelitev posledic sprememb pravil upravljanja, predvsem z vidika ocene spremembe 
tveganja za vlagatelje:
Sprememba pravil upravljanja z vidika ocene spremembe tveganja ne bo imela posledic za 
vlagatelje.

Navedba elektronskega naslova, na katerem bodo besedila spremenjenega prospekta, pravil 
upravljanja ter izvleËkov prospekta dostopna:
Besedilo skupnega prospekta vzajemnih skladov NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi 
- Svetovni sklad delnic, NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi 
- DinamiËni sklad delnic in NLB Skladi - Sklad evropskih delnic z vkljuËenimi skupnimi pravi-
li upravljanja in besedila spremenjenih izvleËkov prospekta bodo dostopni na spletni strani
www.nlbskladi.si od 4. 10. 2005.

Datum zaËetka veljavnosti spremenjenih pravil upravljanja vzajemnih skladov:
Spremembe pravil upravljanja zaËnejo veljati z iztekom treh mesecev od dneva objave tega 
obvestila.

Imetniki investicijskih kuponov vzajemnih skladov bodo pisno obvešËeni o spremembi pravil 
upravljanja vzajemnih skladov. 

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je dolžna na zahtevo imetnikom inves-
ticijskih kuponov vzajemnih skladov poslati besedilo sprememb pravil upravljanja vzajemnih 
skladov in preËišËeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnih skladov.

Ljubljana, 27. 09. 2005

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

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnih skladov


