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DOSTOPNOST PROSPEKTA, IZVLEČKA PROSPEKTA, REVIDIRANEGA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA 
INVESTICIJSKE DRUŽBE  
 
Prospekt, izvleček prospekta, zadnje objavljeno revidirano letno poročilo in polletno poročilo investicijske družbe so vlagatelju 
BREZPLAČNO NA RAZPOLAGO na sedežu družbe za upravljanje DUS Krona d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana oziroma pri 
pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev.  
 
Družba za upravljanje mora delničarju investicijske družbe na njegovo zahtevo BREZPLAČNO IZROČITI izvod revidiranega letnega ali 
polletnega poročila investicijske družbe.  
 
Prospekt, izvleček prospekta ter zadnje revidirano letno in polletno poročilo investicijske družbe so na razpolago javnosti na 
sedežu družbe na Štefanovi 13a, Ljubljana in na spletni strani www.dus-krona.si. 
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UVODNA POJASNILA  
 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03-sklep US, 32/04 – avtetntična razlaga in 
42/04; v nadaljevanju ZISDU-1), določa osnovne pravice delničarjev investicijske družbe (v nadaljnjem besedilu tudi vlagateljev), 
ki so navedene v 10. poglavju tega prospekta investicijske družbe.  
 
Investicijska družba KRONA SENIOR, investicijska družba prilagodljive sestave naložb, d.d. (v nadaljevanju investicijska družba) 
je investicijska družba. Vlagatelj lahko kupi delnice investicijske družbe pri pooblaščenih udeležencih trga vrednostnih papirjev 
(borzno posredniških družbah in bankah). Sredstva investicijske družbe se nalagajo v finančne naložbe, ki jih opredeljuje 
naložbena politika investicijske družbe. Vlagatelju oziroma delničarju družbe je tako zagotovljena razpršenost naložb v okviru 
naložbene politike investicijske družbe.  
 
Premoženje investicijske družbe KRONA SENIOR, investicijska družba prilagodljive sestave naložb, d.d. upravlja družba Krona, 
družba za upravljanje investicijskih skladov in družb, d.o.o. Družba za upravljanje na osnovi pogodbe o upravljanju prejema 
upravljalsko provizijo, ki je odvisna od stopnje provizije in čiste vrednosti sredstev investicijske družbe.  
 
 
OPOZORILA  
 
Naložbe investicijske družbe ne bodo usmerjene v izvedene finančne instrumente.  
  
Zaradi sestave naložb in razpršenosti naložb upravljalec investicijske družbe ne pričakuje visokih nihanj čiste 
vrednosti sredstev investicijske družbe. Kljub temu upravljalec investicijske družbe opozarja vlagatelje, da lahko cena 
delnice investicijske družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev niha bolj od nihanja čiste vrednosti sredstev 
zaradi razlogov, na katere upravljalec investicijske družbe nima vpliva (npr. ponudba in povpraševanje, likvidnost trga 
itd).  
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1. POGLAVJE: CILJI, POLITIKA IN OMEJITVE NALOŽB TER DRUGE ZNAČILNOSTI 
POSLOVANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE  

1.1. Naložbeni cilji 
 
Naložbeni cilj investicijske družbe je zagotavljanje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in dolžniških 
vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in bančnih depozitov. Investicijska družba bo večino prihodkov dosegala iz 
naslova kapitalskih dobičkov, prejemkov iz dividend ter prejetih obresti. Razmerje med različnimi naložbami je določeno na 
podlagi zakonskih omejitev, razmer in pričakovanj na gospodarskih ter finančnih trgih, donosnosti, likvidnosti in varnosti 
posameznih naložb. 
 
Merilo za ocenjevanje uresničitve naložbenih ciljev naložbene politike je rast vrednosti premoženja družbe v primerjavi z drugimi 
slovenskimi investicijskimi skladi s podobno naložbeno politiko ter rastjo ustreznih domačih in tujih borznih indeksov (SBI20, 
S&P500 ter S&P Europe 350). 

1.2. Naložbena politika 
 
Portfelj naložb investicijske družbe bo oblikovan iz lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in 
bančnih depozitov. Ob upoštevanju številnih ekonomskih in tržnih dejavnikov (pričakovana gibanja svetovnih indomačih indeksov, 
S&P500, S&P Europe 350 ter  SBI20, rast BDP, inflacijskih gibanj, obrestnih mer, valutnih razmerij) bo upravljalec spreminjal 
portfelj naložb investicijske družbe tako, da bo občasno bolj izpostavljen do lastniških vrednostnih papirjev, občasno pa bolj do 
dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga ali bančnih depozitov. Upravljalec bo izbiral takšne naložbe, ki so v 
danem trenutku podcenjene glede na oceno vrednosti oz. različnih dospelosti in bonitetnih ocen, pri tem pa bo zasledoval načelo 
likvidnosti in razpršitve naložbenih tveganj med različnimi finančnimi trgi in gospodarskimi panogami. 
 
Investicijska družba bo največ 10% sredstev vlagala v delnice in obveznice, ki jih pridobi v postopku njihove prve prodaje, če je v 
prospektu, na podlagi katerega se opravlja prva prodaja teh vrednostnih papirjev določeno, da bo izdajatelj zahteval uvrstitev teh 
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg vrednostnih papirjev v enem letu po njihovi izdaji. 
 
A) Naložbe v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga  
 
Naložbe v delnice in obveznice investicijske družbe bodo temeljile na vrednostnih papirjih, ki so uvrščeni na organizirane trge v 
Republiki Sloveniji in/ali drugih državah Evropske unije, ki redno delujejo na borzah članicah WFE (World Federation of 
Exchanges, oziroma FIBV - Federation Internationale des Bourses de Valeurs) ali na katerem drugem trgu institucionalnih 
vlagateljev na območju EEA (European Economic Area) katere od primerljivih držav OECD (Organisation for Economic 
Cooperation and Development), na katerih se običajno trguje z vrednostnimi papirji.  
 
B) Naložbe v instrumente denarnega trga s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 
 

o Sredstva ivesticijske družbe bodo naložena v instrumente denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem 
trgu, samo pod pogojem, da so instrumenti likvidni, da je mogoče njihovo vrednost kadarkoli natančno določiti in da 
izpolnjujejo druge pogoje, ki jih opredeljuje 8. točka prvega odstavka 64. člena ZISDU-1. 

 
Naložbe v instrumente denarnega trga (zakladne menice, blagajniški zapisi, komercialni zapisi, potrdila o vlogi in drugi podobni 
vrednostni papirji) lahko dosegajo 20 % sredstev investicijske družbe v primeru, ko je smiselno oziroma racionalno investirati v 
vrednostne papirje s krajšo zapadlostjo. Investiranje sredstev v instrumente denarnega trga je osredotočeno na slovenski denarni 
trg. 
 
C) Naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga 
 
Naložbe v druge vrednostne papirje (netržne delnice in obveznice ter instrumente denarnega trga) lahko investicijska družba 
oblikuje v višini do 20% vrednosti svojih sredstev. 
 
 
 
 



        PROSPEKT – KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb, d.d. julij, 2010                         

7 

Č) Naložbe v bančne depozite  
 
Investicijska družba ima lahko v denarnih in bančnih depozitih naložena sredstva za namen ohranjanja likvidnosti. Depoziti ne 
smejo presegati 20% sredstev investicijske družbe pri posamezni kreditni ustanovi. Delež naložb v denarne depozite, ki ne 
predstavljajo dodatnih likvidnih sredstev ne bo presegal 20% vrednosti sredstev investicijske družbe. 
 
Sredstva lahko investicijska družba nalaga v kratkoročne bančne depozite pri bankah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev. V primeru da investicijska družba denarna sredstva nalaga 
pri tujih bankah, morajo le te dosegati bonitetno oceno najmanj A- pri Standard & Poor's ali Fitch oziroma A3 pri Moody's.  
Investicijska družba lahko nalaga sredstva v bančne depozite z zapadlostjo do 12 mesecev, s tem da v pogodbi o vezavi sredstev 
ni opredeljenih dodatnih pogojev in namenov vezave.  
 
D) Naložbe v druge odprte investicijske sklade 
 
Investicijska družba bo največ 50% svojih sredstev nalagala v delnice investicijskih družb s katerimi se trguje na organiziranih 
trgih iz seznama organiziranih trgov, od tega 30% sredstev investicijske družbe v delnice zaprtih in 20% sredstev investicijske 
družbe v enote drugih odprtih investicijskih skladov. Investicijska družba lahko oblikuje največ 10% vrednosti sredstev v enote 
oziroma delnice posameznega investicijskega sklada. 
 
Investicijska družba bo nalagala v delnice drugih investicijskih družb, če ima družba za upravljanje investicijske družbe, katerega 
delnice so predmet naložb, dovoljenje pristojnih organov oblasti za upravljanje tega sklada. Upravljanje in poslovanje te 
investicijske družbe morata biti predmet nadzora, ki se smatra s strani pristojnih nadzornih institucij za kvalitativno in vsebinsko 
enakovrednega nadzoru, ki ga določa ZISDU-1 in Zakon o trgu vrednostnih papirjev ZTFI, ter je zagotovljeno zadostno 
sodelovanje med nadzornimi institucijami. Raven zaščite vlagateljev v te investicijske družbe mora biti enaka ravni zaščite 
vlagateljev, ki jo določa ZISDU-1 in da so pravila glede izposojanja, posojanja, prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev in 
instrumentov denarnega trga brez kritja ter o odsvojitvi sredstev investicijskega sklada, enaka zahtevam ZISDU-1 in ZTFI. 
Poslovanje teh investicijskih družb mora biti predmet poročanja v polletnih in letnih poročilih iz katerih so razvidna sredstva, 
obveznosti in prihodki iz poslovanja investicijske družbe v poročevalskem obdobju ter predmet obveščanja javnosti. Ciljna 
investicijska družba ima lahko največ 10% sredstev skupaj vloženih v enote oz. delnice drugih investicijskih skladov in ima v 
svojih pravilih upravljanja oziroma statutu izrecno navedeno omejitev vlaganja v enote in delnice investicijskih skladov. 
 
E) Naložbe v izvedene finančne instrumente  
 
Investicijska družba svojih sredstev ne bo vlagala v izvedene finančne instrumente.  
 
F) Strukturirane finančne instrumente z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti 
 
Sredstva Sklada ne bodo naložena v prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga z vgrajenim izvedenim 
finančnim instrumentom (strukturirane finančne instrumente z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom). 
 

1.3. IZPOSTAVLJENOST INVESTICIJSKE DRUŽBE 
 
V tem podpoglavju so naveden osnovne in posebne omejitve izpostavljenosti investicijske družbe do posameznega izdajatelja in 
do določenih izdajateljev finančnih instrumentov, in opredelitev drugih omejitev naložb Sklada, ki jih določajo ZISDU-1 in predpisi, 
izdani na njegovi podlagi. 
 
V skladu z naložbeno politiko, so velikosti posameznih vrst naložb investicijske družbe opredeljene na naslednji način: 

o struktura naložb v lastniške in dolžniške vrednostne papirje ni natančneje določen in je v odvisnosti od dogajanj ter 
pričakovanih gibanj na gospodarskih in finančnih trgih,  

o delež naložb v delnice in obveznice v postopku njihove prve prodaje bo znašal največ 10 % vrednosti sredstev družbe.  
o delež naložb v enote oziroma delnice drugih (ciljnih) investicijskih skladov bo predstavljal skupno največ 50 % vrednosti 

sredstev družbe, razmerje med posameznimi vrstami ciljnih investicijskih skladov (z naložbami pretežno v lastniške 
oziroma pretežno v dolžniške finančne instrumente) pa bo odvisno od ocene gibanj na delniških trgih, 

o delež naložb v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga bo znašal največ 20 % vrednosti 
sredstev družbe in 
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o naložbe v plemenite kovine in izvedene finančne instrumente niso dovoljene. 
 
A) Največja dopustna izpostavljenosti investicijske družbe do posamezne osebe:  
 
Investicijska družba ima lahko največ 10 % sredstev naloženih v delnice in instrumente denarnega trga, izdane s strani 
posameznega izdajatelja. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek bo investicijska družba nalagala do 20 % sredstev v delnice in instrumente denarnega trga 
posameznega izdajatelja. Skupna vrednost takšnih naložb ne bo presegala 40 % vseh sredstev. Zaradi več kot 10-odstotne 
naložbe v delnice posameznega izdajatelja se zmanjša razpršenost naložb in s tem poveča naložbeno tveganje za vlagatelja. 
Izdajatelji, do katerih se lahko vzajemni sklad izpostavi nad 10 %, morajo izpolnjevati naslednje kriterije: 

o izdajatelj ima svoj sedež v državi članici EU ali OECD, z vrednostnim papirjem ali instrumentom denarnega trga pa se 
trguje na enem od organiziranih trgov iz točke A poglavja 1 tega prospekta, 

o če gre za instrument denarnega trga, ki po ocenah Moodys in Standard & Poors sodi v investicijski razred (investment 
grade), kar pomeni oceno bonitete najmanj A3 (Moody's) oziroma A- (Standard & Poor's). 

 
Investicijska družba lahko vloži največ 20 % sredstev v bančne depozite pri posamezni kreditni ustanovi. 
 
Investicijska družba ne sme biti izpostavljena do posamezne osebe oziroma imeti več kot 30 % svojih sredstev naloženih v 
kombinacije naložb vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga, izdanih s strani posamezne osebe in  depozitov pri tej 
posamezni  kreditni ustanovi. 
 
Ne glede na 10% omejitev vrednosti sredstev v vrednostnih papirjih in instrumentih denarnega trga, izdanih s strani 
posameznega vlagatelja, ima lahko investicijska družba največ 30% sredstev vloženih v tržne vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga posameznega izdajatelja, če je izdajatelj oziroma če zanje jamči Republika Slovenija ali njena lokalna, regionalna 
skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena lokalna, regionalna skupnost, tuja država ali posamezna 
mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav.  
 
Investicijska družba ima lahko skupno največ 50% vrednosti sredstev naložene v enote oz. delnice ciljnih skladov, od tega 30% 
sredstev v delnice zaprtih investicijskih skladov in 20% sredstev v enote drugih investicijskih skladov. Ko investicijska družba 
nalaga sredstva v delnice oz. enote ciljnih skladov, se naložbe ciljnih skladov ne upoštevajo pri izračunu omejitev prej navedenih 
izpostavljenosti iz točk. 
 

1.4. Dodatna likvidna sredstva investicijske družbe  
 
Investicijska družba oblikuje dodatna likvidna sredstva (denarna sredstva na vpogled in denarna sredstva, vezana na odpoklic 
brez časovnega odloga) za pokrivanje tekočih in izrednih izplačil oz. v času in v primeru potreb po reinvestiranju unovčenih 
naložb. Dodatna likvidna sredstva investicijske družbe ne morejo presegati 20% vrednosti vseh sredstev družbe.  
 

1.5. Zadolževanje investicijske družbe 
 
Zadolževanje investicijske družbe ni predvideno. 
 

1.6. Tehnike in orodja upravljanja naložb 
 
Dogajanje na organiziranih trgih bo pogojevalo doseganje donosnosti delnic investicijske družbe. Upravljalec bo zato nalagal 
sredstva v delnice posameznih izdajateljev na podlagi temeljnih analiz, pri čemer bo upošteval kriterije kot so, ugodno razmerje 
med pričakovanim donosom in ocenjenim tveganjem, nizka tržna vrednost glede na ocenjene dobičke in konkurenčna prednost 
kakor tudi obveznice izdajateljev, kjer bo ocenil, da obstaja visoka verjetnost izplačila obveznosti do imetnikov obveznic. 
Investicijska družba bo vodila pasivno politiko upravljanja z naložbami.  
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2. POGLAVJE: TVEGANOST NALOŽBE V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE  
 
A) Splošni dejavniki tveganja 
 
Investicijska družba je izpostavljena tržnim in valutnim nihanjem in s tem tveganju, ki  je značilno za vsako naložbo (tržnemu in 
valutnemu tveganju). Zato družba za upravljanje pri upravljanju premoženja investicijske družbe ne more zagotoviti, da se bodo 
vlagatelju povrnila sredstva, naložena v delnice investicijske družbe, oziroma da se bodo zaradi naložbe v investicijsko družbo 
povečala. 
 
B) Tveganje sprememb predpisov 
 
Spremembe predpisov, ki veljajo v posameznih državah izdajateljev finančnih instrumentov, v katere so naložena sredstva 
investicijske družbe, lahko vplivajo na spremembo pogojev poslovanja izdajateljev, v katerih finančne instrumente so naložena 
sredstva investicijske družbe, in s tem na vrednost premoženja investicijske družbe. Donosnost naložbe vlagatelja v delnice 
investicijske družbe se lahko spreminja zaradi spremembe veljavnih davčnih predpisov, na podlagi katerih so obdavčeni vlagatelji 
v delnice investicijske družbe, ki so bodisi rezidenti bodisi nerezidenti Republike Slovenije. 
 
C) Tveganja, povezana z naložbami v lastniške vrednostne papirje 
 
Naložbe investicijske družbe v lastniške vrednostne papirje (delnice) so načeloma donosnejše kot naložbe v kratkoročne 
dolžniške instrumente (instrumente denarnega trga) ali naložbe v dolgoročne dolžniške instrumente (obveznice), vendar je višja 
pričakovana donosnost naložb v lastniške vrednostne papirje praviloma povezana tudi z večjim tveganjem. Dejavniki tveganja 
vključujejo možnost nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na delniških trgih zaradi splošnih tržnih ali 
gospodarskih razmer (sistematično oziroma tržno tveganje), prav tako pa tudi tveganja, povezana z izdajateljem vrednostnega 
papirja, njegovo dejavnostjo in njegovimi aktivnostmi (nesistematično tveganje oziroma tveganje izdajatelja). 
 
D) Tveganja, povezana z naložbami v dolžniške finančne instrumente 
 
Vrednost naložb investicijske družbe v dolžniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga lahko niha zaradi sprememb v 
obrestnih merah na kapitalskih trgih, zaradi česar lahko niha tudi vrednost delnice investicijske družbe (obrestno tveganje). 
 
E) Tveganja, povezana z naložbami v finančne instrumente, denominirane v drugih valutah 
 
Sredstva investicijske družbe so praviloma naložena tudi v naložbe, katerih vrednost oziroma prihodki, ki iz njih izvirajo, so 
določeni v drugi valuti, kot je valuta, v kateri se obračunava čista vrednost investicijske družbe, zaradi česar se lahko v razmerah 
nihanj tečajev valut spreminja tudi knjigovodska vrednost in tržna cena delnice investicijske družbe (valutno tveganje). 
 
F) Tveganja, povezana z naložbami v druge investicijske sklade 
 
Naložbe investicijske družbe v druge (ciljne) investicijske sklade lahko za vlagatelja v delnice investicijske družbe pomenijo 
povečanje obstoječih ali pojav nekaterih dodatnih stroškov, kar se nanaša zlasti na vstopne in izstopne stroške, upravljavske 
provizije in provizije za opravljanje skrbniških storitev. Naložbe investicijske družbe v druge investicijske družbe so po nekaterih 
svojih značilnostih podobne naložbam investicijske družbe v lastniške vrednostne papirje, zaradi česar so z njimi povezana še 
tveganja, podobna kot pri naložbah v lastniške vrednostne papirje. Naložbe investicijske družbe v druge vzajemne sklade so 
podvržene tudi tveganju, da zaradi posebnih okoliščin ali izjemnih primerov pride do začasne zaustavitve odkupa enot 
premoženja ciljnih vzajemnih skladov. 
 
G) Splošna ocena tveganosti naložbe v investicijsko družbo 
 
Naložbena politika investicijske družbe je tudi naložbenje v lastniške vrednostne papirje, ki lahko povzroči precejšnje nihanje 
knjigovodske vrednosti in tržne cene delnice investicijske družbe – dejavniki tveganja vključujejo možnost nenadnega in dlje časa 
trajajočega splošnega padca tečajev na trgu zaradi splošnih tržnih in gospodarskih razmer (sistematično oziroma tržno tveganje). 
Ne glede na ta potencialna nihanja pa družba za upravljanje ocenjuje, da bo zaradi omejitev naložb, določenih z naložbeno 
politiko in z zakonskimi predpisi, pri upravljanju premoženja investicijske družbe dosežena dovolj visoka raven razpršitve naložb, 
da bo odpravljena večina nesistematičnega tveganja investicijske družbe (tveganja naložb v posameznega izdajatelja). 
Upoštevajoč politiko nalaganja sredstev investicijske družbe v razmeroma visoko tvegane naložbe (lastniške finančne 
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instrumente in naložbe z višjo dopustno izpostavljenostjo do posameznega i
investicijska družba z razredom tveganja 7 do 8 uvršč
pomeni nizko tveganje, razred 4-7 srednje tveganje in  razred 8
 
(Razvrstitev je izdelana na osnovi Predloga razvršč
 

3. POGLAVJE: PRETEKLA DONOSNOST NALOŽBE V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE 
A) Povprečne letne spremembe cene delnice Sklada na organiziranem trgu od uvrstitve delnic Sklada na 

organiziran trg vrednostnih papirjev*
 

B) Povprečna letna donosnost naložbe v delnice 

        

*Investicijska družba v izračunu ni izvzemala posameznih 
posameznika v času imetništva oz. ob prodaji delnic investicijske družbe.
 
OPOZORILO 
 
Pri mednarodnih primerjavah donosnosti investicijske družbe je potrebno upoštevati različ č

vplivali na izračun donosnosti.   
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instrumente in naložbe z višjo dopustno izpostavljenostjo do posameznega izdajatelja), družba za upravljanje ocenjuje, da se
z razredom tveganja 7 do 8 uvršča v razred višjim tveganjem na lestvici od 1 do 10, pri kateri razred 1

7 srednje tveganje in  razred 8-10 zelo visoko tveganje. 

(Razvrstitev je izdelana na osnovi Predloga razvrščanja skladov na tveganost naložbene politike, ki ga je pripravilo Združenje družb za upravljanje GIZ).

POGLAVJE: PRETEKLA DONOSNOST NALOŽBE V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE 
spremembe cene delnice Sklada na organiziranem trgu od uvrstitve delnic Sklada na 

organiziran trg vrednostnih papirjev*   
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OPOZORILO 
 
Pretekla donosnost naložbe v delnice investicijske družbe ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje. Vrednost 
naložbe v delnice investicijske družbe se lahko v prihodnje poveča ali zmanjša ter obstaja možnost, da vlagatelj ne dobi 
povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v delnice družbe.  
 
Bodoča donosnost naložbe v delnice investicijske družbe bo pretežno odvisna od splošnega gospodarskega položaja 
oziroma splošnih makroekonomskih razmer in posledično razmer na trgu vrednostnih papirjev in na trgu kapitala doma 
in v tujini. Poleg tega je bodoča donosnost naložbe v delnice investicijske družbe odvisna tudi od uspešnosti družbe za 
upravljanje pri upravljanju premoženja investicijske družbe. 
 
 

4. POGLAVJE: PROFIL TIPIČNEGA VLAGATELJA V DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE  
 
Investiranje v delnice investicijske družbe je primerno za vlagatelje, ki želijo dolgoročno investirati na trg vrednostnih papirjev in 
so pripravljeni sprejeti zmerna do višja tveganja v povezavi z naložbami.  
 
Naložba v delnice investicijske družbe je zaradi opredeljene naložbene politike namenjena vlagateljem z boljšim poznavanjem 
finančnih instrumentov in razmer na kapitalskih trgih, ki v delnice investicijske družbe nalagajo z namenom enostavne in 
učinkovite razpršitve naložb v različne finančne instrumente. Vlagatelj se pri tem mora zavedati, da vlaga v delnice investicijske 
družbe, ki je v primerjavi z nekaterimi drugimi vlaganji (obveznice, bančni depoziti) bolj tvegana. Nihanje cen delnic takšne 
investicijske družbe na organiziranem trgu vrednostnih papirjev je namreč običajno večje od nihanja naložb s stalnim donosom.  
 
Velja pa opozorilo, da nalaganje sredstev v delnice investicijske družbe ni primerno za vlagatelje, ki pričakujejo jamstva, tako 
glede donosa, kot tudi ohranjanja vrednosti premoženja, saj jim tega ne moreta zagotavljati niti upravljalec niti nadzorni organ.
 

5. POGLAVJE: POLITIKA DIVIDEND INVESTICIJSKE DRUŽBE  
 
Investicijska družba izplačuje dividende skladno s sklepi skupščine enkrat letno, praviloma po sprejemu sklepa o uporabi 
bilančnega dobička. Skladno z zakonom pa lahko Družba izplačuje tudi vmesne dividende. 
 
Deleži delničarjev v bilančnem dobičku so določeni v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu. 
 
Datum preseka, na katerega se ugotavljajo delničarji družbe, ki so upravičeni do izplačila dividend je najmanj dva delovna dneva 
po dnevu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička oziroma bo določen v skladu s pravili organizatorja trga, na 
katerem se trguje z delnicami investicijske družbe. Dividenda bo izplačana upravičencem v roku, ki ga bo določila skupščina v 
sklepu o uporabi bilančnega dobička. 
  

6. POGLAVJE: STROŠKI INVESTICIJSKE DRUŽBE  

6.1. Stroški upravljanja in poslovanja investicijske družbe  
 
Vrste stroškov, ki jih je družba za upravljanje upravičena izvršiti iz sredstev investicijske družbe in ki družbi za 
upravljanje nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja investicijske družbe:  
 
A) Provizija za upravljanje  
 
Družba za upravljanje je za opravljanje storitev upravljanja družbe iz sredstev družbe upravičena do plačila letne provizije za 
upravljanje največ v višini 1,5 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev družbe. 
 
Provizija za upravljanje družbe se izračuna kot odstotek povprečne letne čiste vrednosti sredstev družbe, ki se izračuna kot 
aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev družbe na vsak posamezen obračunski dan. Obračunski dan je vsak delovni dan.  
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Provizija za upravljanje, ki jo prejme družba za upravljanje, se obračunava dnevno in izplačuje v roku 5 dni po zaključku 
obračunskega meseca. 
 
B) Provizija za skrbniške storitve  
 
Skrbnik je za opravljanje nalog skrbnika upravičen do provizije, ki znaša 0,1% (en promil) od povprečne čiste vrednosti sredstev . 
Provizija za skrbniške storitve družbe za upravljanje se obračuna na vsak posamezen obračunski dan. Obračunski dan je vsak 
delovni dan. 
 
Družba za upravljanje plača skrbniku provizijo in stroške, povezane z izvrševanjem skrbniških storitev in druge stroške, iz 
sredstev investicijske družbe, enkrat mesečno na podlagi računa, v roku 15 dni od izstavitve računa.  
 
C) Vrsta drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja investicijske družbe upravičena družba za 
upravljanje  
 
Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz premoženja družbe upravičena izvršiti plačila samo za tiste vrste 
stroškov v zvezi z upravljanjem družbe, ki so določeni v statutu investicijske družbe. Družba za upravljanje je iz sredstev družbe 
upravičena izvršiti plačila provizije in plačila za vse oziroma posamezne od naslednjih vrst stroškov, ki družbi za upravljanje 
nastanejo v zvezi z opravljanjem storitev upravljanja družbe: 

o stroškov posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na organiziranih trgih vrednostnih papirjev (provizije in 
drugi stroški, ki jih je treba v zvezi z nakupom oziroma prodajo plačati organizatorju trga vrednostnih papirjev, klirinško 
depotni družbi in borznemu posredniku),  

o stroškov za provizije in druge stroške, ki jih je na podlagi pogodbe iz prvega odstavka 61. člena ZISDU-1 treba plačati 
klirinško depotni družbi, 

o stroškov plačilnega prometa, 
o stroškov revidiranja letnega poročila družbe, 
o stroškov obveščanja delničarjev po ZISDU-1, 
o stroškov v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 57. člena ZISDU-1 in drugega odstavka 58. člena ZISDU-1, 
o davkov in drugih davščin v zvezi s premoženjem družbe oziroma s prometom s tem premoženjem, 
o stroškov v zvezi s storitvami skrbnika družbe, 
o stroškov preoblikovanja na podlagi petnajstega odstavka 236. člena ZISDU-1. 

 
Č) Vrste drugih stroškov, do povrnitve katerih je v breme premoženja investicijske družbe upravičen skrbnik  
 
Skrbnik je upravičen iz premoženja investicijske družbe zahtevati povrnitev stroškov, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem 
skrbniških storitev in sicer: 

o stroškov za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji investicijske družbe, 
o stroškov hrambe vrednostnih papirjev investicijske družbe pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, 
o stroškov v pravdnih postopkih zoper družbo za upravljanje zaradi povrnitve škode, ki jo je ta povzročila investicijski 

družbi. 
o  

D) Stroški upravljalskih in drugih provizij pri naložbah investicijske družbe v druge (ciljne) investicijske sklade  
 
Najvišji vstopni in/ali izstopni stroški, ki se zaračunajo investicijski družbi neposredno ob vstopu v ali izstopu iz ciljnega 
investicijskega sklada, lahko praviloma znašajo do 5 % vrednosti naložbe. Najvišji letni stroški poslovanja (upravljalska provizija 
ter drugi transakcijski in administrativni stroški), ki se plačujejo iz sredstev ciljnega investicijskega sklada, lahko praviloma 
znašajo do 3 % povprečne čiste vrednosti sredstev ciljnega investicijskega sklada.  
 

6.2.  Prikaz celotnih stroškov investicijske družbe 

 
A) Celotni stroški investicijske družbe v preteklem letu (v obodobju 1.7.2009 do 30.06.2010), izraženi v odsotku od čiste 
vrednosti sredstev investicijske družbe so znašali: 1,6864%. 
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Celotni stroški investicijske družbe TER (Total Expense Ratio-TER) na zadnji dan vsakega izmed obračunskih obdobij v letu (v 
nadaljnjem besedilu: obračunski dan) zajemajo vse stroške obračunskega obdobja, razen transakcijskih stroškov. Ti stroški se 
plačujejo iz sredstev investicijske družbe.  
Celotni stroški investicijske družbe v preteklem koledarskem letu, izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev 
investicijske družbe v preteklem letu, se izračunajo kot razmerje med stroški investicijske družbe v preteklem koledarskem letu in 
povprečno letno čisto vrednostjo sredstev investicijske družbe v preteklem letu.  
 
 
OPOZORILO 
 
Odstotek celotnih stroškov investicijske družbe v naslednjih letih poslovanja investicijske družbe se lahko razlikuje od 
prikazanega v tem prospektu.  
 
 
 
B) Metodologija za izračun celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe (TER)  
 
Med stroške poslovanja investicijske družbe, ki so zajeti v izračun TER, spadajo: 

o stroški za upravljalsko provizijo družbi za upravljanje, 
o stroški za storitve Klirinško depotne družbe – KDD iz prvega odstavka 61.člena ZISDU-1, razen stroškov, povezanih z 

vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov), 
o stroški plačilnega prometa, 
o stroški revidiranja letnega poročila investicijske družbe, 
o stroški obveščanja delničarjev po ZISDU-1, 
o stroški provizije za opravljanje skrbniški storitev, 
o stroški hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah, skladno z 

določbami 61.a člena ZISDU-1, razen stroškov, povezanih z vnosom in izvršitvijo naloga (transakcijskih stroškov), 
o morebitni stroški v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje iz tretjega odstavka 57. člena in drugega odstavka 

58. člena ZISDU-1, 
o morebitni stroški v zvezi s sodnimi postopki skrbnika iz drugega odstavka 58. člena, četrtega odstavka 138. člena in 

četrtega odstavka 182. člena ZISDU-1, 
 
TER investicijske družbe je količnik med vrednostjo navedenih stroškov poslovanja investicijske družbe v preteklem 
dvanajstmesečnem obdobju (v bruto zneskih) in povprečno letno čisto vrednostjo sredstev investicijske družbe v istem obdobju. 
Izražen je v odstotku, izračuna pa se po naslednjem postopku: 
 

100*1

ČVS

TER
TER

n

k
k∑

==    
n

ČVS
ČVS

n

k
k∑

== 1  

pri čemer je: 
TER  celotni stroški poslovanja investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev, izraženi v odstotku od povprečne čiste 

vrednosti sredstev investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev, 
_______ 

ČVS:  povprečna čista vrednost sredstev investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev v evrih, 
ČVSk   čista vrednost sredstev investicijske družbe po stanju na obračunski dan k v evrih, n: število obračunskih dni v obdobju 

preteklih 12 mesecev, 
 
V primeru, ko in če bo investicijska družba izkazovala v obdobju zaporednih 12 mesecev vsaj 6 mesecev najmanj 10% čiste 
vrednosti njenih sredstev naloženih v enote premoženja oziroma delnice ciljnih skladov, bo celotne stroške poslovanja 
investicijske družbe (TER) izračunavala po naslednjem postopku: 
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pri čemer je: 
TER  celotni stroški poslovanja investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev, izraženi v odstotku od povprečne čiste 

vrednosti sredstev investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev, 
_______ 

ČVS:  povprečna čista vrednost sredstev investicijske družbe v obdobju preteklih 12 mesecev v evrih, 
ČVSk   čista vrednost sredstev investicijske družbe po stanju na obračunski dan k v evrih, n: število obračunskih dni v obdobju 

preteklih 12 mesecev, 
N  število obračunskih dni v obdobju preteklih 12 mesecev, 
TERk  celotni stroški poslovanja investicijske družbe na obračunski dan k v evrih, 
X  podatki za posamezni ciljni investicijski sklad x, 
i  število ciljnih investicijskih skladov, v katerih je imela v obdobju preteklih 12 mesecev investicijska družba naložena 

svoja sredstva, 
Vstx  celotni vstopni stroški, ki so bremenili investicijsko družbo ob nakupih enot premoženja oziroma delnic posameznega 

ciljnega investicijskega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev v evrih, 
Izsx  celotni izstopni stroški, ki so bremenili investicijsko družbo ob prodaji enot premoženja oziroma delnic posameznega 

ciljnega investicijskega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev v evrih, 
TERisx  celotni stroški poslovanja posameznega ciljnega investicijskega sklada v obdobju preteklih 12 mesecev v evrih, 
dx  število dni v obdobju preteklih 12 mesecev, ko je bila investicijska družba imetnica enot premoženja oziroma delnic 

posameznega ciljnega investicijskega sklada, 
sx  povprečni delež enot premoženja oziroma delnic v celotni izdaji enot premoženja oziroma delnic posameznega ciljnega 

investicijskega sklada, ki ga je imela v obdobju preteklih 12 mesecev v lasti investicijska družba, izražen v koeficientu. 
     

C) Mesto objave celotnih stroškov (TER) investicijske družbe 
 
Upravljalec vodi arhiv podatkov o vseh doslej izračunanih in objavljenih TER. 
Podatki iz arhiva TER so na razpolago zainteresirani javnosti na sedežu družbe, Štefanova 13a, Ljubljana in na spletni strani 
www.dus-krona.si. 
 

7. POGLAVJE: DAVČNI REŽIM  
A) Davčni režim fizičnih oseb 
 
Rezidenti 
Fizična oseba – rezident, imetnik delnic investicijske družbe, je v skladu z Zakonom o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06; v 
nadaljevanju ZDoh-2) zavezanec za plačilo dohodnine od prejetih dividend, ki jih razdeli investicijska družba. Dohodnino od 
dividend izračuna, odtegne in plača družba za upravljanje kot davčni odtegljaj hkrati z obračunom dividend. Od dividend se 
dohodnina izračuna in plača po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek. 
Fizična oseba – rezident je v skladu z ZDoh-2 tudi zavezanec za plačilo davka od dobička iz kapitala, ki je dosežen z odsvojitvijo 
delnic investicijske družbe. Davčna osnova je razlika med vrednostjo  kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. 
V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva nabavna vrednost kapitala in normirani stroški v zvezi s pridobitvijo kapitala, ki se 
priznajo v višini 1 % od nabavne vrednosti kapitala. V primeru dedovanja se nabavna vrednost delnice poveča tudi za znesek 
morebitnega davka na dediščine in darila. Vrednost kapitala ob odsvojitvi se zmanjša za normirane stroške v višini 1 % vrednosti  
kapitala ob odsvojitvi. 
Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve  negativna (izguba), se lahko v letu, 
za katerega se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala, vendar ne 
več, kot znaša pozitivna davčna osnova za dobiček iz kapitala. Ne glede na navedeno negativna razlika (izguba) ne zmanjšuje 
pozitivne davčne osnove, če zavezanec odsvoji kapital in v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi pridobi istovrstni nadomestni kapital, 
ali pravico oziroma obveznost nakupa istovrstnega kapitala, oziroma zavezancev družinski član ali pravna oseba, v kateri ima 
zavezanec lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini najmanj 25 %, neposredno ali posredno pridobi istovrstni 
kapital. 
Za nabavno vrednost delnic investicijske družbe, pridobljenih pred 1. januarjem 2003, se šteje tržna vrednost na dan 1. januarja 
2006. Če je vlagatelj delnice investicijske družbe pridobil pred uvedbo evra, se vrednost kapitala ob pridobitvi preračuna z 
uporabo srednjega tečaja Banke Slovenije, ki je veljal na dan pridobitve kapitala oziroma 1. januarja 2006, kadar se za nabavno 
vrednost delnic šteje tržna vrednost na ta dan. 
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Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog delnic investicijske družbe. Zaloge se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO). Od 
dobička iz kapitala se dohodnina plača in izračuna od davčne osnove v višini 20 %, pri čemer se vsakih dopolnjenih 5 let 
imetništva kapitala stopnja zniža za 5 %, torej znaša po petih letih 15 %, po desetih letih 10 % in po petnajstih letih 5 %. Po 
dvajsetih letih imetništva delnic investicijske družbe je vlagatelj oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala. Dohodnina od 
dobička iz kapitala se šteje kot dokončen davek. 
Dohodnino od dobička iz kapitala ugotovi davčni organ z odločbo na podlagi napovedi zavezanca, ki jo je treba vložiti do 28. 
februarja za preteklo leto, in v kateri zavezanec napove vse odsvojitve kapitala v enem letu (razen nepremičnin). V tako 
napovedan dohodek se vštevajo v davčnem letu doseženi dobički iz kapitala ali realizirane izgube iz kapitala. Davčni organ izda 
odločbo o odmeri dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Tako odmerjena dohodnina od 
dobička iz kapitala je dokončna. 
 
Nerezidenti 
Fizična oseba – nerezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, pri čemer lahko uveljavlja 
obračun nižjih davčnih stopenj ali oprostitev plačila davka oziroma akontacije, v kolikor je to določeno v mednarodni pogodbi. V 
tem primeru mora nerezident družbi za upravljanje pred izplačilom dividende predložiti ustrezen zahtevek za zmanjšanje ali 
oprostitev davka (akontacije). O zahtevku odloča pristojni davčni organ. Šele na podlagi odločbe davčnega organa lahko družba 
za upravljanje upošteva določene davčne ugodnosti pri izplačilu nerezidentu. 
Če nerezident navedenih ugodnosti ne uveljavlja pred izplačilom, lahko kasneje zahteva vračilo davka oziroma odtegnjene 
akontacije, ki predstavlja razliko med zneskom odtegnjenega davka (akontacije) in zneskom davka (akontacije), ki bi bil izračunan 
ob uporabi davčne stopnje, določene z mednarodno pogodbo. Nerezidentu se davek vrne na podlagi njegovega pisnega 
zahtevka, ki ga vloži pri pristojnem davčnem organu. 
Fizična oseba – nerezident je ob prodaji delnic investicijske družbe, oproščen plačila dohodnine od dobička iz kapitala, če odsvoji 
vrednostne papirje, ki niso pretežni lastniški delež. Nerezident odda napoved za dohodnino od dobička iz kapitala v 15 dneh po 
odsvojitvi vrednostnih papirjev oziroma najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če napove vse odsvojitve 
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. Za fizično osebo – nerezidenta veljajo tudi 
predpisi države, v kateri je davčni zavezanec. 
 
B) Davčni režim pravnih oseb, imetnic delnic investicijske družbe 
 
Pravni osebi – rezidentu in poslovni enoti nerezidenta v Sloveniji se v skladu z določbami ZDDPO-2 dividende, ki jih razdeli 
investicijska družba, ne vključujejo v davčno osnovo, če so bili v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih na njihovi podlagi v 
davčno osnovo vključeni prihodki. Od izplačane dividende se plača davčni odtegljaj po stopnji 15 %, razen če prejemnik 
izplačevalcu (družbi za upravljanje za investicijsko družbo) sporoči svojo davčno številko. 
Pravna oseba – nerezident je od prejetih dividend v skladu z ZDDPO-2 zavezan plačati davek od dohodka pravnih oseb. Davek 
po stopnji 15 % kot davčni odtegljaj plača izplačevalec dividend (družba za upravljanje za investicijsko družbo). Davka se ne 
odtegne od dividend, plačanih osebam, ki imajo eno od oblik obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz 
različnih držav članic EU, če je prejemnik udeležen v kapitalu investicijske družbe z najmanj 10 %, če ta udeležba traja najmanj 
24 mesecev (oziroma za manjkajoče obdobje predloži ustrezno bančno garancijo) in če je za davčne namene rezident v državi 
članici EU ter je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ali če je zavezanec 
nerezident, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, 
in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. Ne glede na to mora do 31. 12. 
2008 udeležba v investicijski družbi znašati vsaj 15 %. 
Ob odsvojitvi delnic investicijske družbe pravna oseba doseže finančne prihodke, ki se vštevajo v osnovo za obdavčitev dohodka 
pravne osebe v skladu z ZDDPO-2, če gre za pravno osebo – rezidenta. Pravnim osebam – rezidentom se 50 % dobička ob 
odsvojitvi delnic investicijske družbe izvzame iz davčne osnove, če je bila v kapitalu ali upravljanju investicijske družbe udeležena 
z najmanj 8 % in znaša čas trajanja udeležbe vsaj 6 mesecev ter je v tem obdobju nepretrgoma za poln delovni čas zaposlovala 
vsaj 1 osebo. Če gre za pravno osebo – nerezidenta, veljajo zanj predpisi države, v kateri je davčni zavezanec. 
 
C) Davčni režim investicijske družbe 
 
Investicijska družba je v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 117/06; v nadaljevanju 
ZDDPO-2) zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb. ZDDPO-2 tudi določa, da investicijski skladi, v davčnih obdobjih od 
2008 do 2011 plačujejo davek po stopnji 0 % od davčne osnove, če do 30. novembra teh obdobij razdelijo najmanj 35 % 
poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja vsakega od teh davčnih obdobij. Glede na to, da politika dividend investicijske 
družbe določa, da investicijska družba pri razporejanju bilančnega dobička daje prednost izplačilom dobička v obliki dividend, 
predvidoma ne bo plačevala davka od dohodkov pravnih oseb.  
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OPOZORILO 
 
Višina dejanske obdavčitve, ki nastane zaradi imetništva delnic oziroma prejemanja dohodkov, ki izvirajo iz imetništva 
delnic investicijske družbe, oziroma ob prodaji delnic investicijske družbe, je odvisna od davčnega položaja vsakega 
posameznega imetnika. 
 
 

8. POGLAVJE: VALUTA, V KATERI SE OBRAČUNAVATA ČISTA VREDNOST SREDSTEV IN 
KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE, TER OBDOBJE 
OBRAČUNAVANJA ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV IN KNJIGOVODSKE VREDNOSTI DELNICE 
INVESTICIJSKE DRUŽBE  

 
Čista vrednost sredstev investicijske družbe in knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe se izračuna vsak obračunski 
dan za pretekli obračunski dan in je izražena v evrih (EUR). 
 
Kot obračunski dan je opredeljen vsak delovni dan v Republiki Sloveniji. 
 

9. POGLAVJE: OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN DELNIČARJEV INVESTICIJSKE DRUŽBE O 
POSLOVANJU INVESTICIJSKE DRUŽBE  

 

9.1. Objava tržne cene in knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe  
 
Knjigovodsko vrednost delnic izračunano na osnovi ČVS investicijske družbe ter zadnjo borzno ceno delnic investicijske družbe, 
družba dnevno objavlja v posebni rubriki tečajnice Ljubljanske borze “Investicijske družbe”. Družba za upravljanje objavlja te 
podatke vsak dan po obračunskem dnevu po stanju na obračunski dan v časopisu Delo in na spletni strani www.dus-krona.si.  

9.2. Druge objave  
 
Družba za upravljanje Agenciji za trg vrednostnih papirjev predloži revidirano letno poročilo investicijske družbe v petnajstih dneh 
po prejemu revizijskega poročila in najkasneje do 15. maja v naslednjem letu, polletno poročilo pa najkasneje do 15. avgusta 
posameznega leta.  
 
Družba za upravljanje delničarju investicijske družbe na njegovo zahtevo brezplačno izroči izvod revidiranega letnega oziroma 
polletnega poročila.  
 
Revidirano letno in polletno poročilo investicijske družbe je na razpolago javnosti na sedežu družbe za upravljanje vsak delovni 
dan v času uradnih ur.  
 
Družba za upravljanje objavi v časopisu Delo in na spletni strani www.dus-krona.si dejstva in dogodke povezane s poslovanjem 
družbe in sicer: 

o povzetek revidiranega letnega poročila in sicer najkasneje v 30 dneh po prejemu revidiranega letnega poročila oziroma 
najkasneje do 15. maja vsako leto,  

o povzetek polletnega poročila do 30. avgusta, 
o obvestila o pomembnih pravnih in poslovnih dogodkih, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje, investicijske 

družbe, in sicer nemudoma po nastopu pomembnega pravnega ali poslovnega dogodka, ki bi lahko pomembneje 
vplival na knjigovodsko vrednost oziroma tržno ceno delnice investicijske družbe, 

o obvestilo o prekinitvi pogodbe, sklenjene s skrbnikom, in sklenitvi pogodbe z drugim skrbnikom, in sicer nemudoma po 
nastopu dogodka in 

o druga obvestila, ki jih mora družba za upravljanje o poslovanju investicijske družbe objaviti na podlagi Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 
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Družba za upravljanje objavlja v časopisu DELO in na SEOnet-u Ljubljanske borze in na spletni strani www.dus-krona.si.  
 
Družba za upravljanje, enkrat mesečno in sicer do petnajstega dne v mesecu na spletni strani www.dus-krona.si objavlja 
mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe. 
 

10. POGLAVJE: DELNICE INVESTICIJSKE DRUŽBE IN ORGANIZIRANI TRGI VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV, NA KATERIH SE TRGUJE Z DELNICAMI INVESTICIJSKE DRUŽBE  

10.1. Lastnosti delnic investicijske družbe  
 
A) Podatki o izdaji delnic investicijske družbe:  
 
v sodni register vpisan in vplačan osnovni kapital investicijske družbe 26.269.374,90 EUR  in je razdeljen na: 6.295.193 delnic 
navadnih imenskih delnic istega razreda.  
 
B) Glavne značilnosti delnic investicijske družbe  
 
Izdane delnice investicijske družbe so: 

o navadne imenske kosovne delnice istega razreda,  
o izdane v nematerializirani obliki in  
o prosto prenosljive.  

 
C) Pravice, ki izhajajo iz imetništva delnic investicijske družbe:  

o vsaka delnica z enim glasom daje pravico do udeležbe pri upravljanju investicijske družbe;  
o imetnikom dajejo pravico do dividende v sorazmerju z deležem v celotnem kapitalu investicijske družbe;  
o imetniku v primeru likvidacije investicijske družbe dajejo pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja te 

družbe (likvidacijske mase).  
 

10.2. Organizirani trgi vrednostnih papirjev, na katerih se trguje z delnicami investicijske družbe  
 
Z delnicami investicijske družbe se trguje pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, v segmentu prostega trga.  
 
Prodaja in nakup delnic investicijske družbe poteka na borzi preko naročila pri pooblaščenih udeležencev borze - borzno 
posredniških družb, s katerimi skleneta prodajalec oziroma kupec delnic investicijske družbe (v nadaljevanju: naročnik) pogodbo 
o borznem posredovanju. Na podlagi sklenjene pogodbe borzno posredniška družba opravlja nakupe in prodaje delnic 
investicijske družbe po nalogih in za račun naročnika. Borzno posredniška družba izvršuje naročila strank na organiziranem trgu 
po vrstnem redu prejema naročil.  
 
Borzno posredniška družba mora na dan izpolnitve naročila prenesti delnice investicijske družbe na račun naročnika, za katerega 
 jih je kupila, ter ji naslednji dan posredovati obračun o opravljenem poslu. 
 
Organiziran trg Ljubljanske borze je odprt vse delovne dneve v koledarskem letu, razen na dan 31.12., v času od 9.00 do 13.00 
ure.  
 
Oznaka delnice investicijske družbe: SN0G 
Datum uvrstitve delnice investicijske družbe na organiziran trg vrednostnih papirjev: 08.12.1998 v skladu s sklepom uprave 
Ljubljanske borze d.d. Ljubljana št. 185/98.  
 

11. POGLAVJE: INFORMACIJE O POSLOVANJU INVESTICIJSKE DRUŽBE  

11.1. Splošne informacije o investicijski družbi  
 
A) Pravna oblika investicijskega sklada   
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Firma investicijske družbe:   KRONA SENIOR, investicijska družba prilagodljive sestave naložb, d.d.  
Skrajšana firma:    KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb, d.d.  
Sedež investicijske družbe:   Štefanova 13a, Ljubljana.  
Datum ustanovitve:   28.02.1995  
Investicijska družba je ustanovljena za nedoločen čas.  
 
B) Statut investicijske družbe  
 
Statut, drugi splošni akti investicijske družbe, prospekt, izvleček prospekta, pogodba o upravljanju in druge informacije so na voljo 
na Štefanovi 13a, DUS Krona, d.o.o., Ljubljana, vsak delavnik od 9:00 do 11:00 ure.  
 
Satut investicijske družbe se lahko spremeni ob spremembah zakonodaje ter če se tako odloči skupščina. O spremembi statuta 
odloča skupščina investicijske družbe s ¾ večino na skupščini prisotnega kapitala. Investicijska družba mora za spremembo 
statuta pred vpisom te spremembe v sodni register pridobiti soglasje Agencije. Spremembe statuta investicijske družbe stopijo v 
veljavo z dnem vpisa sprememb v sodni register.  
 
C) Uprava investicijske družbe 
 
Investicijska družba v skladu z določili ZISDU-1 nima uprave. Obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD-1 uprava delniške 
družbe, ima družba za upravljanje, ki upravlja investicijsko družbo. Družba za upravljanje vodi posle investicijske družbe in jo 
zastopa v vseh zadevah, razen tistih, v katerih je za zastopanje investicijske družbe pooblaščen nadzorni svet investicijske 
družbe.  
 
D) Nadzorni svet investicijske družbe 
 
Člani nadzornega sveta morajo imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja upravljanja s finančnim premoženjem. 
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet vsake delniške družbe, nadzorni svet investicijske družbe tudi zastopa investicijsko 
družbo v razmerjih do družbe za upravljanje.  
Za štiriletni mandat je skupščina dne  27.7.2009, imenovala nadzorni svet v naslednji sestavi: 

o predsednik - Cvetko Kobal, univ.dipl.ekon., upokojenec s stažem v delovanju vladnih organov, bil je prvi guverner 
Narodne banke Slovenije;  

o namestnik predsednika – mag. Matjaž Čepin, upokojenec z dolgoletnimi izkušnjami na vodilnih mestih v gospodarstvu, 
pred upokojitvijo je bil tri mandate sekretar Banke Slovenije,  

o član - Uroš Glavan, univ.dipl.ekon., z znanji na področju borznega posredovanja in upravljanja s finančnim 
premoženjem ter izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih,  

o član - Stanislav Hvale, višji upravni delavec, upokojenec, je opravljal vrsto odgovornih funkcij v Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, bil je predsednik skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zav. Slovenije; 

o član - Ivan Winkler, univ.dipl.iur., upokojenec, pred upokojitvijo na funkciji namestnika ministra za notranje zadeve.  
 
E) Delničarji investicijske družbe 
 
Število delničarjev investicijske družbe na dan 30.06.2010 je 7.100.  
 
10 največjih imetnikov delnic družbe, po podatkih iz delniške knjige na dan 30.06.2010:  
 

 število delež 
Delničar delnic v % 

 posameznega v cel.številu 
 imetnika izdanih delnic 

Pulsar naložbe d.o.o., Ljubljana 1.170.000 18,59  
NFD 1 delniški invest. sklad d.d., Ljubljana 516.866 8,21  
Pulsar holding d.o.o., Ljubljana 250.000 3,97  
Boxaric Investments Limited, Limassol 250.000 3,97  
BPD Fida d.o.o., Ljubljana 216.165 3,43  
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Interfin naložbe d.d., Koper 149.762 2,38  
VK Skupina d.o.o., Ljubljana 120.000 1,91  
M1 d.d., Ljubljana 90.478 1,44  
EKIN d.o.o., Medvode 87.061 1,38  
DUS Krona d.o.o., Ljubljana 79.498 1,26  

Ostali delničarji 3.365.363 53,46  
 

11.2. Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala investicijske družbe ter pridobivanje lastnih 
delnic  
 
A) Pogoji za povečanje osnovnega kapitala investicijske družbe  
 
Investicijska družba lahko na osnovi sklepa skupščine družbe poveča osnovni kapital z vložki, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

o če se prva prodaja delnic, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala, opravi po postopku javne ponudbe, in  
o če je emisijska cena delnic najmanj enaka knjigovodski vrednosti delnic na dan javne objave poziva za vpis in 
o vplačilo delnic, povečani za morebitne stroške v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala investicijske družbe, do 

povrnitve katerih je upravičena družba za upravljanje.  
 
Prednostne pravice delničarjev investicijske družbe do vpisa in vplačila novih delnic ni mogoče izključiti. Investicijska družba ne 
sme povečati osnovnega kapitala iz sredstev družbe, če bi zaradi takega povečanja nastale delne pravice. Investicijska družba 
ne sme povečati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 o odobrenem kapitalu oziroma o pogojnem povečanju osnovnega 
kapitala.  
 
Investicijska družba mora pred začetkom postopka za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z 
vložki pridobiti dovoljenje Agencije za povečanje osnovnega kapitala z vložki.  
 
B) Zmanjšanje osnovnega kapitala investicijske družbe  
 
Investicijska družba lahko na osnovi sklepa skupščine zmanjša osnovni kapital z umikom delnic samo, če je družba delnice 
pridobila v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 164. člena ZISDU-1 in če se za tak umik po ZGD-1 ne uporabljajo določbe 
o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.  
Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala 
oziroma o prisilnem umiku delnic.  
 
Investicijska družba ne sme zmanjšati osnovnega kapitala na podlagi določb ZGD-1 o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega 
kapitala, če bi zaradi takega zmanjšanja nastale delne pravice.  
 
C) Pridobivanje lastnih delnic investicijske družbe  
 
Investicijska družba sme, s soglasjem skupščine, pridobiti lastne delnice neodplačno, odplačno pa samo, kadar je tržna cena 
delnic investicijske družbe nižja od 90 odstotkov njihove knjigovodske vrednosti, ter so pri tem izpolnjeni naslednji pogoji:  

o da jih pridobi na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu, na katerem se trguje s temi delnicami, ki ni posel 
izvršen na podlagi namerne aplikacije,  

o da nakupna cena ni višja od knjigovodske vrednosti delnic, zmanjšane za vse stroške, povezane z nakupom in 
pridobitvijo teh delnic,  

o da vsem delničarjem omogoči prodajo delnic pod enakimi pogoji, in  
o da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem in drugem stavku drugega odstavka 247. člena ZGD-1.  

 
Investicijska družba lastnih delnic ne sme odsvojiti, temveč jih mora umakniti.  
 

11.3. Opis pravnih razmerij med investicijsko družbo in družbo za upravljanje  
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Za opravljanje strokovnih in tehničnih opravil v zvezi z upravljanjem in izvajanjem dejavnosti družbe sklene družba pogodbo o 
upravljanju.  
 
S pogodbo o upravljanju se družba zaveže družbi za upravljanje plačevati provizijo za upravljanje v višini in v rokih, določenih s 
tem statutom, in ji povrniti druge stroške v zvezi z upravljanjem družbe, določene v  statutu, družba za upravljanje pa se zaveže 
upravljati družbo v skladu z ZISDU-1, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in s tem statutom. 
 
Pogodba o upravljanju se sklene v pisni obliki, in sicer za nedoločen čas. 
 
Pogodbo o upravljanju sklene nadzorni svet, ki nadzira njeno izpolnjevanje in predlaga skupščini, da odloča o odpovedi pogodbe 
o upravljanju.  
 
Pogodba o upravljanju je sklenjena v pisni obliki, z dnem veljavnosti od 01.12.2003 dalje. Določbe pogodbe o upravljanju, ki so v 
nasprotju z ZISDU-1, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma s statutom investicijske družbe, nimajo pravnega učinka. 
Pogodba o upravljanju je sklenjena za nedoločen čas.  
 
Družba za upravljanje ne more odpovedati pogodbe o upravljanju. Investicijska družba lahko odpove pogodbo o upravljanju s 
šestmesečnim odpovednim rokom. O odpovedi pogodbe o upravljanju odloča skupščina investicijske družbe. Sklep o odpovedi 
pogodbe o upravljanju je veljavno sprejet, če zanj glasuje ¾ večina , potrebna za veljavno spremembo statuta investicijske 
družbe. K predlogu skupščinskega sklepa o odpovedi pogodbe mora dati mnenje tudi skrbnik. V mnenju mora skrbnik delničarje 
opozoriti na pravne posledice odpovedi pogodbe o upravljanju.  
 
Sprememba pogodbe o upravljanju velja z dnem, ko Agencija za trg vrednostnih papirjev izda odločbo, s katero izda soglasje k 
spremembam statuta, ki pogojujejo spremembo pogodbe o upravljanju .  
 

11.4. Postopek prenosa upravljanja investicijske družbe  
 
A) Sporazumni prenos upravljanja investicijske družbe 
 
Družba za upravljanje lahko prenese upravljanje družbe na drugo družbo za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: prevzemna 
družba za upravljanje) pod naslednjimi pogoji: 

o da prevzemna družba za upravljanje izpolnjuje pogoje za upravljanje družbe v skladu z ZISDU-1 in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, 

o da pogodba o prenosu upravljanja obsega določen opis vseh postopkov in dejanj, ki jih bosta družbi opravili v zvezi s 
prenosom upravljanja, in rok, šteto od javne objave obvestila o prenosu upravljanja, v katerem bosta družbi opravili 
prenos upravljanja, ki ne sme biti krajši od treh mesecev, 

o da je k pogodbi o prenosu upravljanja družbe na prevzemno družbo za upravljanje dal soglasje tudi nadzorni svet 
družbe. 

 
Pred prenosom upravljanja družbe mora prevzemna družba za upravljanje pridobiti ustrezna dovoljenja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev v skladu z ZISDU-1.   
 
Prevzemna družba za upravljanje in družba za upravljanje morata v petnajstih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja delničarje družbe obvestiti o tem prenosu. V obvestilu mora biti naveden dan, s 
katerim nastopijo pravne posledice prenosa upravljanja iz četrtega odstavka tega člena statuta. Hkrati z obvestilom morata 
prevzemna družba za upravljanje in družba za upravljanje delničarjem poslati besedilo spremenjenega izvlečka prospekta. 
Prevzemna družba za upravljanje in družba za upravljanje morata v osmih dneh po prejemu dovoljenja Agencije za trg 
vrednostnih papirjev za prevzem upravljanja javno objaviti obvestilo o prenosu upravljanja družbe. V javni objavi obvestila o 
prenosu upravljanja družbe morata družbi delničarje poučiti tudi o pravici prejeti besedilo spremenjenega izvlečka prospekta. 
Vsebina zgoraj navedenih obvestil mora biti v skladu z ZISDU-1 in predpisi izdanimi na njegovi podlagi. 
 
Z iztekom roka iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ki je v pogodbi o prenosu upravljanja določen za izvedbo prenosa 
upravljanja, nastopijo naslednje pravne posledice: 

o vse pravice in obveznosti družbe za upravljanje v zvezi z upravljanjem družbe preidejo na prevzemno družbo za 
upravljanje, 
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o družbi za upravljanje preneha dovoljenje za upravljanje družbe. Prevzemna družba za upravljanje in družba za 
upravljanje morata do izteka roka iz druge alineje prvega odstavka tega člena opraviti vse postopke in dejanja, 
potrebne za prenos upravljanja družbe, in Agenciji za trg vrednostnih papirjev predložiti poročilo o postopkih in dejanjih, 
ki sta jih v zvezi s tem opravili. 

 
B) Prisilni prenos upravljanja investicijske družbe  
 
Do prisilnega prenosa upravljanja investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje lahko pride v naslednjih primerih iz 184. 
člena ZISDU-1:  

o če je Agencija družbi za upravljanje s pravnomočno odločbo odvzela dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja 
investicijskih skladov,  

o če je nad družbo za upravljanje začet stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije,  
o če skupščina investicijske družbe odloči, da se družbi za upravljanje odpove pogodba o upravljanju investicijske družbe  

 
Če nastopi razlog za prisilni prenos upravljanja investicijske družbe, mora skrbnik v dveh mesecih od nastopa tega razloga 
opraviti ustrezen postopek zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijske 
družbe in so pripravljene prevzeti upravljanje investicijske družbe.  
 
Skrbnik mora poziv na posredovanje ponudb nasloviti na vse družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske sklade.  
 
Če skrbniku ponudita prevzem upravljanja investicijske družbe dve ali več družb za upravljanje, ki izpolnjujejo pogoje za prevzem 
upravljanja investicijske družbe, mora skrbnik pri izbiri prevzemne družbe za upravljanje ravnati izključno v interesu imetnikov 
delnic investicijske družbe.  
 
Skrbnik in prevzemna družba za upravljanje skleneta pogodbo o prenosu upravljanja, pri čemer rok, v katerem bosta skrbnik in 
prevzemna družba opravili prenos upravljanja, ne sme biti daljši od enega meseca.  
 
Od nastopa razloga za prisilni prenos upravljanja investicijske družbe do nastopa pravnih posledic prenosa upravljanja mora 
skrbnik opravljati tiste posle upravljanja investicijske družbe, s katerimi ni mogoče odlašati. 
 
Kadar prisilni prenos upravljanja ni mogoč, mora skrbnik začeti likvidacijo investicijske družbe.  
 
Obvestili o prisilnem prenosu upravljanja investicijske družbe družba za upravljanje objavi v časniku Delo, na SEOnet-u 
Ljubljanske borze in na spletni strani www.dus-krona.si, najkasneje drugi delovni dan po nastopu navedenega dogodka.  
 

11.5. Postopek zamenjave skrbnika premoženja investicijske družbe  
 
Družba za upravljanje lahko prenese upravljanje skrbniških storitev na drugega skrbnika pod naslednjimi pogoji: 

o da novi (drugi) skrbnik izpolnjuje pogoje za opravljanje skrbniških storitev v skladu z ZISDU-1 in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, 

o da družba za upravljanje pred sklenitvijo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev pridobi dovoljenje ATVP za sklenitev 
pogodbe o opravljanju skrbniških storitev. 

 
Družba za upravljanje ali skrbnik lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z odpovednim rokom, ki je 
določen v pogodbi o opravljanju skrbniških storitev. Odpoved pogodbe o opravljanju skrbniških storitev stopi v veljavo z dnem, ko 
družba za upravljanje na podlagi predhodnega dovoljenja ATVP sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev z drugim 
skrbnikom. 
 
Razlogi za zamenjavo skrbnika premoženja investicijske družbe so:  

o če skrbnik premoženja investicijske družbe zaradi tehničnih razlogov ali prenehanja dovoljenja za opravljanje skrbniških 
storitev oziroma drugih nepremostljivih ovir v svojem poslovanju začasno ali trajno ni več sposoben opravljati katere 
izmed skrbniških storitev, ki je neobhodno nujna za poslovanje investicijske družbe oziroma varnost naložb vlagateljev 
v delnice investicijske družbe,  

o če skrbnik opravlja skrbniške storitve pod nekonkurenčnimi pogoji,  
o če družba za upravljanje oceni, da je to v dobro delničarjev investicijske družbe,  
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o če skrbnik premoženja opravlja prepovedane posle po 54. členu ZISDU-1,  
o če skrbnik ne izpolnjuje s skrbniško pogodbo dogovorjenih obveznosti, ali te obveznosti izpolnjuje v nasprotju z določili 

sklenjene pogodbe o opravljanju skrbniških storitev,  
o če se v postopku nadzora nad skrbnikom ugotovi, da skrbnik skrbniških storitev ne opravlja v skladu s pravili stroke 

(profesionalno skrbnostjo),  
o če skrbnik zlorabi notranjo informacijo.  

 
Obvestili o odpovedi in prenehanju sklenjene pogodbe o upravljanju skrbniških storitev ter sklenitvi pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev z drugim skrbnikom bo družba za upravljanje objavila v časniku Delo, na SEOnet-u Ljubljanske borze in na 
spletni strani www.dus-krona.si, nemudoma, to je najkasneje drugi delovni dan po nastopu vsakega od predhodno navedenih 
dogodkov.  
 
Za zagotavljanje zaščite delničarjev družbe morata družba za upravljanje in skrbnik v primeru prenehanja pogodbe o opravljanju 
skrbniških storitev in prenosu opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika v vsem delovati v dobro delničarjev družbe in v 
skladu z zakonom. 
 

11.6. Postopek redne likvidacije investicijske družbe  
 
Skupščina investicijske družbe lahko sprejme sklep o prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije z vsebino, določeno v 
405. členu ZGD-1. K predlogu navedenega sklepa mora dati mnenje tudi skrbnik. V mnenju mora skrbnik delničarje opozoriti na 
pravne posledice likvidacije in jim razložiti potek postopka likvidacije. Sklep o likvidaciji investicijske družbe se, zaradi vpisa 
začetka likvidacije v sodni register, posreduje pristojnemu sodišču. 
 
Po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register mora investicijska družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v 
likvidaciji«.  
 
V primeru nastopa katerega od razlogov, navedenih v 147. členu ZISDU-1, ko ni mogoč prisilni prenos upravljanja investicijske 
družbe, opisan v točki 11.4. tega prospekta, začne postopek likvidacije investicijske družbe skrbnik.  
 
V postopku likvidacije investicijske družbe ima družba za upravljanje pooblastila in naloge likvidacijskega upravitelja, kot jih 
določata ZISDU-1 ter ZGD-1.  
 
Po poplačilu vseh obveznosti investicijske družbe pripravi družba za upravljanje poročilo o poteku likvidacije ter predlog za 
razdelitev premoženja investicijske družbe, o katerem odloča skupščina investicijske družbe.  
 
Preostalo premoženje po poplačilu vseh obveznosti investicijske družbe se razdeli med delničarje investicijske družbe v 
sorazmerju z njihovimi deleži. Družba za upravljanje razdeli premoženje investicijske družbe v roku 30. dni po sprejetju sklepa o 
razdelitvi premoženja investicijske družbe.  
 
Po končani razdelitvi premoženja družba za upravljanje izroči sodišču na skupščini investicijske družbe sprejeto poročilo o poteku 
likvidacije ter sklep o razdelitvi premoženja investicijske družbe, ter na podlagi podane izjave, da je vse premoženje razdeljeno v 
skladu s sklepom o razdelitvi, predlaga izbris investicijske družbe iz sodnega registra.  
 
Do likvidacije investicijske družbe lahko pride zaradi naslednjih razlogov:  

o če skupščina investicijske družbe na podlagi ugotovitve, da družba ne dosega ciljev, določenih s poslovno politiko, 
sprejme sklep o prenehanju investicijske družbe in začetku likvidacije,  

o na podlagi sodne odločbe,  
o če prisilni prenos upravljanja investicijske družbe ni mogoč.  

 
Po uvedbi postopka likvidacije investicijske družbe nastopijo naslednje pravne posledice:  

o po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register mora investicijska družba v svoji firmi uporabljati pristavek »v 
likvidaciji«;  

o družbi za upravljanje se lahko izplača dospela provizija za upravljanje investicijske družbe samo hkrati z izplačilom 
sorazmernega dela likvidacijske mase delničarjem investicijske družbe;  
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o družba za upravljanje lahko za račun investicijske družbe sklepa samo tiste posle, ki so potrebni, da se unovči 
premoženje investicijske družbe;  

o pri prodaji premoženja investicijske družbe družba za upravljanje ni dolžna upoštevati pravil o najvišjih oziroma najnižjih 
dovoljenih deležih posameznih vrst naložb, določenih v 68. do 70. členu in v 72. členu ZISDU-1.  

o  

11.7. Druga pomembna dejstva o poslovanju, dejavnosti in finančnem stanju investicijske družbe  
 
Po sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani št. SRG 95/0716 z dne 28.02.1995 je bil izveden vpis družbe KRONA SENIOR, 
pooblaščena investicijska družba , d.d.  
 
Investicijska družba je nastala s preoblikovanjem iz pooblaščene investicijske družbe KRONA SENIOR d.d., na osnovi odločbe 
Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 59/19/AG-03-(763), z dne 24.12.2003, kjer Agencija ugotavlja, da se je pooblaščena 
investicijska družba KRONA SENIOR, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, uskladila z določbami Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99) o investicijskih 
družbah.  
 
ATVP je dne 5. 12. 2007 izdala ugotovitveno odločbo, s katero je ugotovila, da je poslovanje investicijske družbe usklajeno z 
določbami ZISDU-1. 
 
Investicijska družba ni udeležena v civilnih sporih kot tožeča ali tožena stranka.  
 

12. POGLAVJE: INFORMACIJE O DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE  

12.1. Splošne informacije o družbi za upravljanje  
 
Firma:    Krona, družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o.,  
Skrajšana firma:   DUS Krona d.o.o. 
Sedež: Ljubljana,   Štefanova 13a, ki (prejšnji sedež je bil na Tržaški 116, Ljubljana) 
Matična številka:   5818001 
Datum ustanovitve:  25.11.1993 
Splošni akti in zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za upravljanje so na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani na 
Štefanovi 13a, vsak dan med 9. in 11. uro. 
V sodni register vpisana in vplačana višina osnovnega kapitala družbe za upravljanje znaša 200.000,00 EUR. 
Agencija za trg vrednostnih papirjev je za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov izdala odločbo št. 29/AG-94 z dne 
25.5.1994  
Družba za upravljanje od ustanovitve ni spreminjala svojega statusa. 
 

12.2. Organi vodenja in nadzora 
 
Pojasnilo o sistemu upravljanja družbe za upravljanje, o njenih organih vodenja in nadzora ter njihovih članih je navedeno v 
prilogi I. 
 

12.3. Obveščanje javnosti in imetnikov delnic investicijske družbe o družbi za upravljanje  
 
Navedba mesta in časa objave revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje 
Revidirano letno poročilo družbe za upravljanje objavi v 15 dneh po prejemu oziroma najkasneje v 6 mesecih po preteku 
poslovnega leta. Celotno letno poročilo družba objavi na spletni strani www.dus-krona.si. 
 
Način obveščanja javnosti o poslovanju družbe za upravljanje 
Pomembne pravne in poslovne dogodke in druga obvestila, ki so povezani z družbo za upravljanje in bi lahko pomembneje 
vplivali na vrednost delnic investicijske družbe, objavi družba v časopisu Delo, na SEOnet-u Ljubljanske borze in na spletni strani 
www.dus-krona.si.  
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13. POGLAVJE: INFORMACIJE O DRUGIH OSEBAH IN ORGANIH  

13.1. Skrbnik premoženja  
 
Skrbniške storitve investicijske družbe izvaja BANKA KOPER d.d., Pristaniška 14, 5000 Koper, ki je upravičena opravljati 
dejavnost skrbnika, na podlagi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje skrbniških storitev št. 2/8 z dne 03.09.2003. K sklenitvi 
pogodbe o upravljanju skrbniških storitev med družbo za upravljanje in skrbnikom  je Agencija izdala dovoljenje dne  21.12.2005. 
 
Skrbnik premoženja je na podlagi pooblastila družbe za upravljanje za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja 
računov vrednostnih papirjev sklenil pogodbo s SANPAOLO BANK s.a. Luxemburg. 
 

13.2. Drugi izvajalci storitev upravljanja sklada 
 
Podatki o osebah, na katere je družba za upravljanje prenesla posamezne storitve upravljanja investicijske družbe, so navedeni v 
prilogi III. 
 

13.3. Izvensodno reševanje sporov  
 
Morebitne spore med vlagatelji v Sklad ter družbo za upravljanje in morebitnimi drugimi ponudniki storitev upravljanja Sklada, s 
katerimi je družba za upravljanje sklenila pogodbe o prenosu opravljanja posameznih storitev upravljanja Sklada, je mogoče 
izvensodno reševati pred Stalno arbitražo Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana. 
 
Vlagatelji lahko pridobijo dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznanijo z 
vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov na spletni strani družbe za upravljanje www.dus-krona.si, na njenem 
sedežu. 

14. POGLAVJE: OSEBE, ODGOVORNE ZA IZDAJO PROSPEKTA INVESTICIJSKE DRUŽBE  
 
»Izjavljamo, da prospekt investicijske družbe vsebuje resnične informacije in ne izpušča nobene informacije, ki bi jo 
moral izdajatelj prospekta navesti oziroma ki jo izdajatelj prospekta pozna, njeno zamolčanje pa bi lahko oškodovalo 
delničarje investicijske družbe. Prospekt investicijske družbe tudi ne navaja informacij, ki bi zavajale potencialne 
vlagatelje, ali informacij, ki bi se lahko tolmačile na različne načine.«  

 
 

Ljubljana, 07.07.2010 
Oseba, odgovorna za izdajo prospekta:  
 
DUS Krona d.o.o.  
Člana uprave  
 
mag. Urban Belič,   
mag. Ivan Pajek  
 
 
 
 
Kupci delnic lahko dobijo dodatne informacije: 
 
Naslov:   DUS Krona d.o.o., Štefanova 13a, Ljubljana 
Kontaktna oseba:  Darja Oven Kolenc 
tel.:   01/24-14-162  
fax.:   01/24-14-168 
e-mail:   splosni.predal@dus-krona.si  
spletna stran: www.dus-krona.si 



        PROSPEKT – KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb, d.d. julij, 2010                         

25 

15. POGLAVJE: SEZNAM ORGANIZIRANIH TRGOV  
Sredstva investicijske družbe bodo v okvirih naložbenega cilja in politike naložena le v vrednostne papirje in instrumente 
denarnega trga: 
 
1. ki so uvrščeni ali s katerimi se trguje na borzi vrednostnih papirjev države članice Evropske unije oziroma s katerimi se trguje 
na drugem priznanem, organiziranem in širši javnosti dostopnem trgu države članice Evropske unije. 
Seznam organiziranih trgov Evropske unije je dostopen na spletni strani http://www.a-tvp.si/content.asp?IDm=26&warn=1. 
 
2. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev evropskih držav, ki niso članice Evropske unije: 

o Švica: SWX Swiss Exchange; 
o Norveška: Oslo Bors; 
o Turčija: Istanbul Stock Exchange; 

 
3. s katerimi se trguje na naslednjih borzah vrednostnih papirjev neevropskih držav, predvsem v: 

o ZDA: NYSE Euronext, Nasdaq Stock Market, American Stock Exchange; 
o Kanada: Toronto Stock Exchange; 
o Avstralija: Australian Securities Exchange; 
o Nova Zelandija: New Zealand Exchange Ltd.: 
o Japonska: Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Osaka Securities Exchange; 
o Hong Kong: Hong Kong Exchanges And Clearing ter 
o ostalih organiziranih trgih, katerih organizatorji so polnopravni člani svetovnega združenja borz (FIBV). Seznam 

polnopravnih oelanov WFE oziroma FIBV je dostopen na spletnem naslovu http://www.worldexchanges.org. 
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PRILOGE K PROSPEKTU 

I. ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 

 
Člani uprave 
mag. Urban Belič, član uprave  
mag. Ivan Pajek, član uprave  
 
Člani nadzornega sveta 
Julijana Batič – predsednica, 
Marko Vaupetič – namestnik predsednice, 
Igor Maroša - član 
 
 

II. INVESTICIJSKI SKLADI V UPRAVLJANJU DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 
 
Družba za upravljanje po pogodbi upravlja investicijsko družbo KRONA SENIOR, ID prilagodljive sestave naložb d.d. 
 
 

III. SEZNAM DRUGIH IZVAJALCEV STORITEV UPRAVLJANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE 
 
Družba za upravljanje je prenesla druge storitve upravljanja na podizvajalce kot sledi: 
- Banka Koper d.d., Pristaniška 14, Koper – Pogodba o opravljanju administrativnih storitev za potrebe investicijskega sklada 
(sklenjena dne 18.02.2008).  
- Vezjak svetovanje d.o.o., Ulica Bruna Gobca 4, Maribor – Pogodba o izvajanju notranjerevizijskih storitev (sklenjena 
21.07.2008). 
 

POSEBNE PRILOGE K PROSPEKTU 

Zadnje objavljeno letno in polletno poročilo investicijske družbe. 


