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I. Med leti 1994 in 1996 so lahko državljani Republike Slovenije med drugim svoj certifikat vložili v enega od 

takratnih PID Kmečki sklad 1 d.d., PID Kmečki sklad 2 d.d., PID Kmečki sklad 3 d.d. ali PID Kmečki 

sklad 4 d.d.  

 

II. 31. julija 1998 so se predvsem zaradi racionalizacije poslovanja (sinergičnih učinkov) PID Kmečki skladi 2, 

3 in 4 d. d. pripojili k PID Kmečkemu skladu 1 d. d., ki se je isti dan preimenoval v PID Kmečka družba, 

pooblaščena investicijska družba, d. d. 20. novembra 1998 so bile Delnice družbe PID Kmečka družba 

d.d. z oznako KM0S in nominalno vrednostjo 1.000 SIT so bile izdane v centralnem registru vrednostnih 

papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. dne 20. novembra 1998, z dnem 21. decembra 

1998 pa se je z delnicami KM0S začelo trgovati na prostem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev. 

 

III. Julija 1999 so se delnice KM0S v skladu z Zakonom o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 

pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) preoblikovale v delnice z oznako KM0N. Delnice, ki so se 

glasile na nominalni znesek 1.000 tolarjev, so bile zamenjane za delnice, ki so se glasile na nominalni 

znesek 100 tolarjev (menjalno razmerje 10 novih delnic za eno staro), pri čemer je delničar za 1 delnico z 

oznako KM0S prejel 10 delnic z oznako KM0N.  

 

IV. V skladu z določbami ZPSPID so se morale pooblaščene investicijske družbe ponovno preoblikovati, 

bodisi v investicijsko družbo bodisi v redno delniško družbo. Zato je bila 3. januarja 2001 izvedena delitev 

družbe PID Kmečka družba d.d. Delničar je za delnice KM0N ob preoblikovanju dobil delnice treh 

družb. Splošno menjalno razmerje, ki je bilo podlaga za izračun delnic, ki pripadajo posameznemu 

delničarju prenosne družbe, v novih, zaradi razdelitve nastalih družb, je bilo: 1 : 0,00427083 : 0,31990846 

: 0,33842490.  

To pomeni, da je delničar za eno delnico prenosne družbe v nominalnem znesku 100 SIT po splošnem 

menjalnem razmerju prejel  

- 0,00427083 delnic družbe Kmečka družba holding, finančna družba, d.d. z nominalno vrednostjo 

8.000,00 SIT (oznaka delnic KDHR),  

- 0,31990846 delnic družbe ID Kmečka družba, pooblaščena investicijska družba, d.d. (danes KD 

ID, delniška investicijska družba, d.d.) z nominalno vrednostjo 100 SIT (oznaka delnic KDIN) in  

- 0,33842490 delnic družbe PID Kmečka družba, pooblaščena investicijska družba, d.d. z 

nominalno vrednostjo 100 SIT (oznaka delnic KDPN). 

  

Natančen izračun delnic, ki pripadajo posameznemu delničarju, se je opravil v naslednjih korakih:  

Najprej se je izračunalo število delnic, ki po splošnem menjalnem razmerju pripadajo delničarju v družbi Kmečka družba 

holding d.d. (KDHR). Če dobljeni rezultat ni bilo celo število delnic družbe Kmečka družba holding d.d., se je razlika nad 

celim številom pomnožila z nominalnim zneskom delnice Kmečke družbe holding d.d., kar je predstavljalo ostanek 1. 

Izračunalo se je število delnic, ki po splošnem menjalnem razmerju pripadajo delničarju v družbi ID Kmečka družba d.d. 

(KDIN). Razlika dobljenega rezultata nad celim številom se je pomnožila z nominalnim zneskom delnice ID Kmečka družba 

d.d., kar je predstavljalo ostanek 2. Ostanku 2 se je prištel ostanek 1 in vsota delila z nominalnim zneskom delnic družbe ID 

Kmečka družba d.d. Celo število tega rezultata se je prištelo delnicam, ki jih je delničar dobil v družbi ID Kmečka družba d.d. 

Dobljena razlika je ostanek 3. Izračunalo se je število delnic, ki so po splošnem menjalnem razmerju pripadale delničarju v 

družbi PlD Kmečka družba d.d. (KDPN). Delničarju je pripadalo število delnic PlD Kmečka družba d.d., ki je bilo enako 

seštevku dobljenega rezultata po splošnem menjalnem razmerju in ostanka 3.  

 

Imetniki delnic KDHR so maja 2001 in avgusta 2002 dobili še dve možnosti zamenjave delnic KDHR. 
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V. Maja 2001 so lahko zamenjali navadne imenske delnice družbe KD Holding d.d. (KDHR) za 

kumulativne praticipativne prednostne delnice brez glasovalne pravice (KDHP). Ker je nominalna 

vrednost delnic enaka, so delničarji za eno delnico KDHR lahko prejeli eno delnico KDHP. 

 

VI. Avgusta 2002 so lahko sprejeli javno ponudbo družbe KD Group d.d. za odkup rednih delnic KD 

Holding d.d. in tako zamenjati delnice KD Holding d.d. (KDHR z nominalno vrednostjo 8.000 SIT) za 

delnice KD Group d.d. (SKDR z nominalno vrednostjo 2.000 SIT), v menjalnem razmerju 4 delnice KD 

Holding d.d. za 1 delnico KD Group d.d.  

 

VII. 24. oktobra 2003 se je skladno z ZPSPID pooblaščena investicijska družba KD PID d.d. preoblikovala v 

redno delniško družbo KD Naložbe, finančna družba, d.d., pri čemer so se ponovno preoblikovale tudi 

delnice v obratnem razmerju kot pri prvem preoblikovanju: za 10 starih delnic KDPN (izdajatelja KD PID 

d.d., z nominalno vrednostjo delnice 100 SIT) je delničar prejel 1 novo delnico PDKR (izdajatelja KD 

Naložb d.d. , z nominalno vrednostjo delnice 1.000 SIT), skupna nominalna vrednost pa je na dan 

preoblikovanja ostala enaka. Kjer število delnic KDPN ni bilo deljivo z 10, so bili delničarji upravičeni do 

izplačila nadomestila 40 SIT za vsako tako delnico.  

Zamenjava delnic v centralnem registru KDD (se pravi vpis novih delnic PDKR in izbris starih KDPN) je 

bila opravljena 4. 11. 2003.  

 

VIII. 27. oktobra 2004 pa je bila izvedena pripojitev družbe KD Naložbe d.d. k družbi KD Holding d.d. 

Glavna razloga za pripojitev sta bila ekonomičnost in preglednost poslovanja, saj je bila dejavnost obeh 

družb enaka, t.j. dejavnost holdingov. Menjalno razmerje je znašalo 1 : 0,05 (1 delnica PDKR za 0,05 

delnice KDHR), torej je imetnik delnic KD Naložbe d.d. za vsakih 20 delnic PDKR pridobil 1 delnico 

KDHR družbe KD Holding d.d. Za vsako nezamenjano delnico PDKR (do največ 19 delnic), je prevzemna 

družba, KD Holding d.d. zagotovila izplačilo v denarju v vrednosti 536,31 SIT za vsako tovrstno delnico.  

Zamenjava delnic v centralnem registru KDD (se pravi vpis novo izdanih delnic KDHR in izbris delnic 
PDKR) je bila opravljena 5. 11. 2004. 

 

IX. 15. julija 2005 se je v centralnem registru KDD zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah 

(ZGD) v postopku uskladitve z določbami Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje opravila 

zamenjava delnic posebne investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. (KDIN) 

ter spremenila nominalna vrednost delnic, in sicer s 100 SIT na 1.000 SIT. Delničarji so za vsakih 10 

delnic z oznako KDIN z nominalno vrednostjo 100 SIT prejeli 1 delnico oznake KDIR z nominalno 

vrednostjo 1.000 SIT.  

Delničarjem, katerih delnice niso dosegle potrebnega števila, da bi bile zamenjane z novimi, le-te niso dale 

pravice do zamenjave, pač pa do plačila nadomestila iz zmanjšanja osnovnega kapitala. Delničarjem se je 

po postopku iz 350. člena Zakona o gospodarskih družbah izplačalo denarno nadomestilo v višini 218 SIT 

za vsako tako delnico.  

 

X. 30. avgusta 2006 je skupščina delničarjev sprejela sklep o uvedbi kosovnih delnic družbe. Vsaka 

delnica z nominalno vrednostjo 8.000,00 SIT se je nadomestila z eno kosovno delnico.  

 

XI. 16. septembra 2008 se je družba KD Holding d.d. preimenovala v KD Group d.d., družba KD Group d.d. 

pa se je preimenovala v KD d.d. Sprememba firm obeh družb ni vplivala na oznako delnic. 
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XII. 12. 4. 2011 je bilo zaključeno preoblikovanje investicijske družbe KD ID, delniška ID, d. d., v vzajemni 

sklad KD Delniški dohodkovni v upravljanju družbe KD Skladi, d.o.o.. Investicijska družba je bila 

izbrisana iz sodnega registra, s čimer je prenehala. V zameno za delnice KDIR so delničarji prejeli 

investicijske kupone vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni (Kasneje, s 14. 1. 2013, se je vzajemni 

sklad KD Delniški dohodkovni preoblikoval v podsklad KD Krovnega sklada in preimenoval v KD 

Dividendni, delniški.). 

 

XIII. 29. 8. 2013 je skupščina delničarjev KD Group d.d. sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z 

umikom kumulativnih participativnih prednostnih delnic družbe z oznako KDHP in zamenjavo le-

teh z novo izdanimi obveznicami.  

Na podlagi navedenega sklepa so bile delnice KDHP z dnem 15. 11. 2013 izbrisane iz registra 

vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. in umaknjene iz trgovanja pri 

Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev.  

Dne 16. 5. 2014 so bile pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana izdane in vpisane 

obveznice z oznako KDH3 na ime posameznih upravičencev, in sicer je bil upravičenec do prejema 

obveznice delničar, ki je bil na dan 15. 11. 2013 imetnik delnice oznake KDHP. Vsak imetnik prednostnih 

delnic KDHP je za posamezno delnico KDHP prejel eno novo izdano obveznico KDH3 z nominalnim 

zneskom 20,00 EUR. 

Dne 2. 7. 2014 so bile obveznice KDH3 uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi d.d.  

 

1994-
1996 

Vpisovanje lastninskih certifikatov v enega od štirih PID-ov, ki jih je upravljala Kmečka družba d.d. 

1998 Pripojitev treh PID-ov (Kmečki sklad PID 2, Kmečki sklad 3 PID in Kmečki sklad PID 4) k PID-u Kmečki sklad 
PID 1, ki se je preimenoval v PID Kmečka družba d.d.  

delnice KM0S (nom. 1.000 SIT) 

1999   
denominacija delnice KM0S in preoblikovanje v KM0N (nom. 100 SIT)  

(1 KM0S : 10 KM0N) 

jan. 
2001 

 
delitev družbe PID Kmečka družba d.d. v tri družbe: 

 
PID Kmečka družba 

d.d. 
KDPN (nom. 100 SIT) 

 
Kmečka družba Holding d.d 

KDHR (nom. 8.000 SIT) 

 
ID Kmečka družba d.d. 
KDIN  (nom. 100 SIT) 

maj 
2001 

 
KDPN 

 

  
KDHR 

možnost zamenjave za KDHP (nom. 8.000 SIT) 
(1 KDHR : 1 KDHP) 

 
KDIN 

Ne 
 

KDHR 

Da 
 

KDHP 

2002  
KDPN 

 
KDHR 

možnost zamenjave za delnice 
SKDR družbe KD Group d.d. oz. 
danes KD d.d. (nom. 2.000 SIT) 

(4 KDHR : 1 SKDR) 

 
KDHP 

 
KDIN 

Ne 
 

KDHR 

Da 
 

SKDR 
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2003  
KDPN 

preoblikovanje KD PID 
v KD Naložbe = 

preoblikovanje KDPN 
(nom. 100 SIT) v  PDKR 

(nom. 1.000 SIT) 
(10 KDPN : 1 PDKR) 

 
PDKR 

 
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIN 

2004   
PDKR 

pripojitev KD Naložb h 
KD Holding =  

preoblikovanje PDKR 
(nom. 1.000 SIT)  

v KDHR (nom. 8.000 
SIT) 

(20 PDKR : 1 KDHR) 
 

KDHR 

 
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIN 

2005  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

  
KDIN 

zamenjava KDIN (nom. 
100 SIT) v KDIR (nom. 

1.000 SIT) 
(10 KDIN : 1 KDIR) 

 
KDIR 

2006 uvedba kosovnih delnic 
1 KDHR z nom. 8.000 SIT = 1 kosovna 

delnica KDHR 

uvedba kosovnih 
delnic 

1 SKDR z nom. 
1.000 SIT = 1 

kosovna delnica 
SKDR 

uvedba 
kosovnih delnic 
1 KDHP z nom. 
1.000 SIT = 1 

kosovna delnica 
KDHP 

uvedba kosovnih delnic 
1 KDIR z nom. 1.000 SIT 

= 1 kosovna delnica 
KDIR 

2007 
do  
2010 

 
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIR 

2008  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIR 

2009  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIR 

2010  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
KDIR 
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2011  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
preoblikovanje KD ID 
d.d. v vzajemni sklad 

KD Delniški 
dohodkovni  in 

zamenjava KDIR za 
kupone vzajemnega 
sklada KD Delniški 

dohodkovni 
(danes: KD Dividendni, 

delniški) 

2012  
KDHR 

 
SKDR 

 
KDHP 

 
inv. kupon  
KD Delniški 
dohodkovni   

2013  
KDHR 

 
SKDR 

 
Zmanjšanje 
osnovnega 
kapitala z 

umikom KDHP  
(1 delnica KDHP 

= 1 obveznica 
KDH3 z nom. 20 

EUR) 
 

obveznice 
KDH3 

 

preoblikovanje v 
podsklad KD Krovnega 

sklada in 
preimenovanje v KD 
Dividendni, delniški 

2014  
delnice KDHR 

izdajatelja KD Group d.d. 

 
delnice SKDR 

izdajatelja KD d.d. 

 
obveznice 

KDH3 
izdajatelja KD 

Group d.d. 

 
inv. kupon  

KD Dividendni, delniški, 
v upravljanju družbe 

KD Skladi d.o.o. 

 

 

  


