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Napovedano preoblikovanje
sklada je opravljeno.
Vrednost vašega
premoženja se ni
spremenila.
Na vaše davčne obveznosti
preoblikovanje ne vpliva.
Narediti vam ni treba
ničesar.
Vse stroške v zvezi s
preoblikovanjem 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.
Ljubljana, 14. 1. 2013

Spoštovani,
obveščamo vas, da je vaš sklad KD Delniški dohodkovni postal član družine KD Krovnega sklada in spremenil ime v
KD Dividendni, delniški. Novo ime tako še bolje predstavlja namen in poslanstvo sklada.
Podsklad KD Dividendni, delniški, je globalno usmerjen sklad. Vlaga v »dividendne
šampione«. To so odlična globalna podjetja kot npr. Coca-Cola, Nestlé, Microsoft,
McDonalds, Johnson&Johnson, ki jih združujejo poslovna odličnost, prijazen odnos do delničarjev in dolga zgodovina
rastočih dividend. S svojo naložbeno politiko je zato edinstven sklad v Sloveniji in je
primeren za varčevanje, pokojnino kot tudi
za krajše in bolj specifične naložbene želje. Hkrati preoblikovanje v podsklad KD Krovnega sklada predstavlja dodatno prednost, saj bodo prehodi med posameznimi podskladi KD Krovnega sklada tudi za vas kot vlagatelja KD Dividendni, delniški, brez dodatnih stroškov prenosa in z odlogom davčne obveznosti do izplačila sredstev na vaš osebni
račun. S tem vam omogočamo davčno ugodno prilagajanje naložbene politike glede na dogajanje na kapitalskih trgih in
vaše naložbene cilje.
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

Preoblikovanje vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad KD Krovnega sklada KD Dividendni, delniški, ni vplivalo na
vrednost vašega premoženja in tudi nima vpliva na davčni položaj fizične osebe. Skladno z zakonodajo pa vas ponovno obveščamo
o odložitvi ugotavljanja davčne obveznosti oziroma oprostitvi plačila dohodnine od dobička iz kapitala ob zamenjavi investicijskih kuponov
v okviru preoblikovanja 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.
Transakcijski račun podsklada KD Dividendni, delniški, se ne spremeni: SI56 0510 0801 1959 995. Prav tako se ne spremeni sklicna
številka, ki je razvidna iz priloženega obvestila.
S 1. 2. 2013 pričnemo z akcijo brez vstopnih stroškov!* Vabimo vas, da se pozanimate tudi o našem novem varčevalnem produktu,
ki je enostaven za razumevanje in stroškovno učinkovit ter predstavlja novost na našem trgu.
Lep pozdrav,
Luka Podlogar								Matej Tomažin
član uprave								predsednik uprave

*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, dokumenti 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.

OBVESTILO O ODLOŽITVI UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI OZIROMA OPROSTITVI PLAČILA DAVKA (za fizične osebe)
Za vaš arhiv vam skladno z zakonodajo pošiljamo podatke za davčne namene o investicijskih kuponih v podskladu KD Dividendni, delniški,
katerih imetnik ste bili na dan preoblikovanja iz vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni (14. 1. 2013) in vas obveščamo o odložitvi
ugotavljanja davčne obveznosti oziroma oprostitvi plačila dohodnine od dobička iz kapitala v okviru zamenjave investicijskih kuponov.*
* Do odložitve ugotavljanja davčne obveznosti pride pri zamenjavi investicijskih kuponov z oznako SEKUN ali SEKUN-NEP, do oprostitve plačila davka pa pri zamenjavi kuponov z oznako PRIV. Pri PRIV kuponih
pride do oprostitve tudi pri nadaljnjih odsvojitvah investicijskih kuponov.
** Pri investicijskih kuponih, pridobljenih kot delnice investicijske družbe oziroma pooblaščene investicijske družbe pred 1. januarjem 2003, je kot nabavna vrednost navedena vrednost delnice investicijske
družbe na dan 1. januar 2006. Pri preračunu tolarskih vrednosti v evre je bil uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na datum pridobitve oziroma 1. januarja 2006.
*** Oznaka PRIV pomeni, da investicijski kuponi izvirajo iz delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, ki so bile pridobljene v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij (t. i. certifikatne delnice), oziroma na podlagi dedovanja investicijskih kuponov oziroma delnic, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Za te kupone se ne
zagotavljajo podatki o datumu pridobitvi in nabavni vrednosti, zato sta spodnji polji prazni.
Oznako SEKUN imajo vsi ostali investicijski kuponi.
Oznaka SEKUN-NEP odraža, da sta lahko dejanski datum pridobitve in nabavna vrednost drugačna od spodaj navedenih podatkov. V tem primeru vas prosimo, da nam predložite dokazila, iz katerih so ti
podatki razvidni.
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