
UKINITEV REGISTRSKIH RAČUNOV PRI KDD  
 

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: »Družba«) delničarjem in imetnikom 
delnic družbe dodatno podaja informacijo v zvezi z obvestilom KDD – Centralne klirinško depotne družbe, 
d.d.,  Ljubljana (v nadaljevanju: »KDD«) glede ukinitve registrskih računov pri KDD.  
 
Informacije, vsebovane v tem obvestilu, glede postopkov, časovnih rokov in ostalih aktivnosti, povezanih z 
ukinitvijo registrskih računov, so oblikovane na podlagi javnih informacij, dostopnih v času izdaje tega 
obvestila.  
 
 Za vse podrobnosti in informacije je pristojen KDD, na naslednjih kontaktnih podatkih: 
 

- spletna stran https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_računov  
- po telefonu 080 12 52 
- po elektronski pošti info@kdd.si  
- po pošti na naslov KDD d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana. 

 
V kolikor želite preveriti, katere vrednostne papirje in koliko imate, lahko pri KDD na zgoraj navedenih 
kontaktnih naslovih zaprosite za brezplačni izpis stanja imetništva vrednostnih papirjev.    
 
Družba kot izdajateljica vrednostnih papirjev (delnic z oznako KDHR, obveznic z oznako KDH3 in KDH4) pri 
postopkih zaradi ukinitve registrskih računov ne more sodelovati ali kakorkoli drugače pomagati delničarju 
oziroma imetniku obveznic.  
 
 
Delničarji oziroma imetniki obveznic imate naslednje možnosti: 
 
 
1. Otvoritev trgovalnega računa in prenos vrednostnih papirjev na trgovalni račun odprt pri  članu 
KDD  
 
 pri članu KDD (banki ali borznoposredniški hiši, navedeni na koncu tega obvestila) odprete 

trgovalni račun, na katerega prenesete svoje vrednostne papirje, ki so sedaj  na vašem  registrskem 
računu pri KDD; 

 po odprtju trgovalnega računa in prenosu vrednostnih papirjev lahko vrednostne papirje bodisi hranite 
na trgovalnem računu ali pa jih prodate. Tečaj delnic in obveznic družbe KD Group d.d. so objavljeni v 
borzni tečajnici na spletnih straneh Ljubljanske borze, družba pa jih objavlja tudi na svoji spletni strani 
tečaj delnice KD Group in tečaji obveznic KD Group. 

 
 
2. Opustitev vrednostnih papirjev v korist posebnega računa pri KDD  
 
Neobremenjene vrednostne papirje, ki jih iz kakršnega koli razloga ne želite več imeti, lahko tudi opustite. 
Opustitev vrednostnih papirjev je nepreklicna in trajna odpoved vrednostnim papirjem in vsem pravicam, ki 
izhajajo iz njih. 
 
Opustitev urejate pri KDD na zgoraj navedenih kontaktnih podatkih.  

https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_računov
mailto:info@kdd.si
http://www.ljse.si/
http://www.kd-group.com/sl/odnosi-z-vlagatelji/delnica-kd-group/
http://www.kd-group.com/sl/odnosi-z-vlagatelji/obveznica-kd-group/


 
Če želite opustiti vrednostne papirje, ki se nahajajo na registrskem računu (račun, ki ga ne vodi noben član 
KDD), podate zahtevo za opustitev na KDD obrazcu, ki ga bodisi pošljete po pošti bodisi prinesete na 
vložišče KDD. Podpis na taki zahtevi mora biti zaradi vaše identifikacije  (notarsko ali upravno) overjen, 
razen v primeru, ko opustitev vrednostnih papirjev urejate na vložišču KDD. 
 
Obrazec KDD za opustitev vrednostnih papirjev je dosegljiv na spletni strani KDD: 
https://www.kdd.si/_files/1201/OBR%20opustitev%20oktober%202015.pdf 
 
 
3. Posledice, če se ne odločite za nobeno od zgoraj navedenih dveh možnosti 
 
Če se ne odločite za prenos delnic na novo odprti trgovalni račun pri članu KDD ali za opustitev delnic, bo 
KDD po izteku roka (za delničarjev fizične osebe do 31.12.2016) sprožil postopek prenosa vaših 
vrednostnih papirjev na račun pristojnega sodišča.  
 
Sodno položene vrednostne papirje boste v nadaljnjih petih  letih še lahko  prevzeli, vendar  pa bo to 
povezano s stroški, lastnimi vsakemu sodnemu postopku. 
 
V primeru, da sodno položenih vrednostnih papirjev ne boste prevzeli v roku petih (5) let, bodo ti pripadli 
Republiki Sloveniji. 
 
Pri sodni položitvi je potrebno vedeti, da se sodno položeni vrednostni papirji ne bodo glasili več na  vas kot 
imetnika, temveč na sodišče. Uveljavljanje pravic iz teh vrednostnih papirjev bo za vas kot imetnika zaradi 
navedenega okrnjeno. 
 
 

Seznam članov KDD za odprtje trgovalnega računa in kontaktni podatki: 

Seznam je objavljen tudi na spletni strani KDD: http://www.kdd.si/izdajatelji_in_clani/clani_ki_vodijo_racune_vp/seznam_clanov 

 

 

1. Abanka d.d.  

Telefon +386 1 471 81 83 

Spletna stran: www.abanka.si 

E-pošta: sib.brokerage@abanka.si 

 

2. Alta Invest, investicijske storitve d.d.  

Telefon +386 1 3 200 398 

Spletna stran: www.alta.si 

E-pošta: info@alta.si, urska.jencic@alta.si 

 

3. BKS Banka AG, bančna podružnica  

Telefon +386 1 589 09 26 

Spletna stran: www.bksbank.si 

E-pošta: info@bksbank.si, martina.stefancic-vrscaj@bksbank.si 
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4. Deželna banka Slovenije d.d.  

Telefon +386 1 472 72 67 

Spletna stran: www.dbs.si 

E-pošta: borza@dbs.si, matjaz.kustrin@dbs.si 

 

5. GBD, d. d., Kranj  

Telefon +386 4 280 10 00 

Spletna stran: www.gbd.si 

E-pošta: info@gbd.si, sandi.kozina@gbd.si 

 

6. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Ljubljana  

Telefon +386 1 5804 272 

Spletna stran: www.hypo-alpe-adria.si 

E-pošta: investment.banking@hypo.si, janez.javornik@hypo.si 

 

7. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Ljubljana  

Telefon +386 1 300 22 60 

Spletna stran: www.ilirika.si 

E-pošta: splosni.predal@ilirika.si 

 

8. Moja delnica BPH, d. d., Ljubljana  

Telefon +386 1 433 11 55 

Spletna stran: www.moja-delnica.si 

E-pošta: stranke@moja-delnica.si 

 

9. NLB d.d. Telefon +386 1 476 52 09 

Spletna stran: www.nlb.si 

E-pošta: mitja.tomazincic@nlb.si, borza@nlb.si 

 

10. NOVA KBM d.d.  

Telefon +386 2 229 2081 

Spletna stran: www.nkbm.si 

E-pošta: sib@nkbm.si 

 

11. Perspektiva, d. d., Ljubljana  

Telefon +386 1 568 81 41 

Spletna stran: www.perspektiva.si 

E-pošta: trading@perspektiva.si 

 

12. Raiffeisen Banka, d. d., Maribor 

Telefon +386 2 229 32 96 

Spletna stran: www.raiffeisen.si 

http://www.dbs.si/
mailto:borza@dbs.si
mailto:matjaz.kustrin@dbs.si
http://www.gbd.si/
mailto:info@gbd.si
mailto:sandi.kozina@gbd.si
http://www.hypo-alpe-adria.si/
mailto:investment.banking@hypo.si
mailto:janez.javornik@hypo.si
http://www.ilirika.si/
mailto:splosni.predal@ilirika.si
http://www.moja-delnica.si/
mailto:stranke@moja-delnica.si
http://www.nlb.si/
mailto:mitja.tomazincic@nlb.si
mailto:borza@nlb.si
http://www.nkbm.si/
mailto:sib@nkbm.si
http://www.perspektiva.si/
mailto:trading@perspektiva.si
http://www.raiffeisen.si/


E-pošta: ib@raiffeisen.si, sasa.cernel@raiffeisen.si 

 

13. SKB banka, d. d., Ljubljana  

Telefon +386 1 471 50 71 

Spletna stran: www.skb.si 

E-pošta: borut.medvesek@skb.si 
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