KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 582 67 80, Faks: +386 1 518 40 88
www.kd-skladi.si, kd-skladi@kd-group.si

SPOROČAMO VAM:
• Napovedane pripojitve skladov so opravljene.
• Vrednost vašega premoženja se ni spremenila.
• Vaše premoženje zdaj upravlja najboljša družba
za upravljanje v Sloveniji.
• Pripojitev ne vpliva na vaše davčne obveznosti.
• Oglasite se v naših poslovalnicah, kjer boste lahko
izkoristili bon v vrednosti 40 EUR.

Spoštovani,

Ljubljana, 3. 10. 2016

3. oktobra 2016 smo izvedli napovedane pripojitve podskladov
Ilirika Krovnega sklada k podskladom KD Krovnega sklada.

K A J POMENI PRIPOJITEV ZA VAS?
Pripojitev ni vplivala na vrednost vašega premoženja, ki tako ostaja enaka vrednosti pred pripojitvijo. Postali ste vlagatelj KD
Krovnega sklada, kar pomeni, da vaše premoženje zdaj upravlja najboljša družba za upravljanje v Sloveniji, ki ima najbolj strokovno in izkušeno ekipo upraviteljev premoženja in finančnih svetovalcev v Sloveniji. Letos smo tako med drugim prejeli nagrado za
najboljšo družbo za upravljanje v letu 2015, naziv najboljšega upravljavca pa je prejel Primož Cencelj iz KD Skladov.
Z opravljeno pripojitvijo se je povečala učinkovitost upravljanja in poslovanja združenih podskladov, znižali so se vam stroški ter
razširile naložbene priložnosti. Znotraj KD Krovnega sklada upravljamo 15 podskladov in s tem zagotavljamo širok nabor možnosti
varčevanja za vsakogar. Vlagateljem ponujamo tudi možnost individualnega upravljanja premoženja. Oglasite se na brezplačnem
posvetu pri naših finančnih svetovalcih, ki vam bodo pomagali oplemenititi premoženje in pregledati portfelj.
Nadaljnja vplačila v podsklade Ilirika Krovnega sklada niso več mogoča, zato se obrnite na finančne svetovalce družbe KD Skladi,
ki vam bodo posredovali številke transakcijskih računov in sklicne številke prevzemnih skladov. Če ste pooblastili pooblaščenca,
da za vas opravlja posle, ki se nanašajo na Ilirika Krovni sklad, vas obveščamo, da to pooblastilo za posle s KD Krovnim skladom
zdaj ne velja. Če še nimate urejenega pooblastila za KD Krovni sklad, ga morate urediti na novo. Obrazec pooblastila in navodila
za izpolnitev so dostopna na naši spletni strani www.kd-skladi.si oziroma se lahko za ureditev navedenega obrnete na finančne
svetovalce družbe KD Skladi.

PREJELI STE NOVE INVESTICIJSKE KUPONE
V postopku pripojitve so se investicijski kuponi podskladov Ilirika Krovnega sklada zamenjali za investicijske kupone prevzemnih
podskladov KD Krovnega sklada. Nove investicijske kupone vam pošiljamo v prilogi, spodaj pa vam sporočamo menjalno razmerje.

Prenosni podsklad (sklad, ki se ukine)

k prevzemnemu podskladu (skladu, ki ostane)

Menjalno razmerje

Ilirika Modra kombinacija fleksibilni

KD Galileo, mešani fleksibilni sklad

0,2402124502

Ilirika Azija dinamični

KD Indija – Kitajska, delniški

4,4235002075

Ilirika Razvijajoči trgi dinamični

KD Novi trgi, delniški

1,0284984691

Ilirika Gazela dinamični

KD Amerika, delniški

5,7859845742

Ilirika Farmacija in tehnologija delniški

KD Vitalnost, delniški

4,2619066675

Ilirika Obvezniški fleksibilni

KD Bond, obvezniški - EUR

0,0297494466

Ilirika Globalni sklad skladov dinamični

KD Prvi izbor, sklad delniških skladov

0,9838191989

Ilirika Energija delniški

KD Surovine in energija, delniški

0,7763953930

Ilirika Vzhodna Evropa dinamični

KD Vzhodna Evropa, delniški

3,7122171124

Izvedena pripojitev ne vpliva na davčni položaj fizične osebe. Čeprav zaradi pripojitve skladov nimate nobenih davčnih obveznosti, vas skladno z zakonodajo obveščamo o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti ob zamenjavi investicijskih kuponov v okviru
pripojitve skladov. Tako vam na posebnem listu pošiljamo pomembne podatke o zamenjavi investicijskih kuponov za vaš arhiv.
Glede tega vam kot vlagatelju ni treba storiti ničesar.

STOPITE V STIK S FINANČNIMI SVETOVALCI
Verjamemo, da je pripojitev sprožila kar nekaj vprašanj, zato vas še enkrat vabimo, da se obrnete na nas. Na voljo so vam naši
finančni svetovalci prek telefona ali osebno na brezplačnem finančnem posvetu.

K ATJ A B O G ATA J K O P R I VA

M AT E J TA D E J J E R M A N

SONJA LOVŠE BAMBIČ

ERNES SUL JIĆ

T: 01 582 67 19
E: katja.bogatajkopriva@kd-group.si

T: 01 582 67 36
E: tadej.jerman@kd-group.si

T: 01 582 68 48
E: sonja.lovsebambic@kd-group.si

T: 01 582 68 51
E: ernes.suljic@kd-group.si

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

PAT R I C I J A B E R G I N C

BORUT ŠIVIC

NINA JAZBEC

IZTOK PLUT

T: 01 582 68 87
E: patricija.berginc@kd-group.si

T: 01 582 68 57
E: borut.sivic@kd-group.si

T: 01 582 68 84
E: nina.jazbec@kd-group.si

T: 01 582 68 74
E: iztok.plut@kd-group.si

Kranj

Kranj

Nova Gorica

Novo mesto

V nadaljevanju vam pošiljamo izjavo o posodobitvi osebnih podatkov in obrazec, s katerim lahko oddate soglasje za elektronsko
obveščanje. Priporočamo vam, da izberete prejemanje vseh obvestil v elektronski obliki na svoj e-naslov. S tem boste hitreje obveščeni, hkrati pa bomo skupaj zmanjšali papirno dokumentacijo in postali bolj prijazni do okolja.
In na koncu še ugodnost za vas. Vplačajte v KD Krovni sklad in izkoristite vrednostni bon v višini 40 evrov*.
Veliko uspeha pri prihodnjih naložbenih odločitvah.

Casper Rondeltap
član uprave

Luka Podlogar
predsednik uprave

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo,
mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški – EUR, KD MM, sklad denarnega trga – EUR, KD Prvi
izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD
Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, KD Dividendni, delniški,
in KD Amerika, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za
vlagatelje (KIID) 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.

* Vlagatelji, ki so imeli sredstva v podskladih Ilirika Krovnega sklada in so prejeli personalizirani vrednostni bon ter bodo najkasneje do 31. 12. 2016 vplačali enkratni znesek ali več zneskov v skupni vrednosti 1000 EUR v katerikoli podsklad KD Krovnega
sklada ter jih v obdobju enega leta, do vključno 31. 12. 2017, ne bodo izplačali, bodo lahko unovčili vrednostni bon v vrednosti
40 EUR kot enkratno vplačilo v izbrani podsklad KD Krovnega sklada.

