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Vrednost točk NFD 1 bo
po preoblikovanju v vza-
jemni sklad tretjino višja
od zdajšnje borzne cene,
vendar pa bodo morali
imetniki prihodnjih točk
dve leti počakati, če bodo
hoteli v celoti unovčiti
zaslužek.

NFD 1 ima 31 tisoč delničar-
jev,ki bodo dobili enako število
točk vzajemnega sklada, kot
imajo zdaj delnic. Vrednost
točke bo precej višja, kot je
zdaj na borzi. Včeraj šnja bor-
zna cenajebila 0,628 evra, čebi
bil sklad že pre oblikovan,p a bi
bila vrednost točke 0,84 evra.

Imetnikibodo tako s preobli-
kovanjem povišali vrednost
svojega premoženjapribližno
za tretjino.

Dvajsetodstotna
izstopna provizija

Vendar pa vam bo ob pro-
daji točk vzajemnega sklada
NFD prvo leto po preobliko-
vanju zaračunal skupno 23
odstotkov izstopnih stroškov.
Od teh je tri odstotke izsto-
pna provizija upravljavca
(NFD, d. o. o.), poleg tega
bodo morali prodajalci pla-
čati še 20-odstotno izstopno
provizijo, ki bo ostala v pre-
moženju sklada. Ob upošte-
vanju stroškov izstopa boste
ob morebitni prodaji takoj
po preoblikovanju iztržili le

okoli tri odstotke več kot s
prodajo zdaj na borzi. Leto
dni po preoblikovanju se bo
dodatna izstopna provizija
znižala na 10 odstotkov, v
celoti pa bo odpravljena dve
leti po preoblikovanju.

Za delničarj e to pomeni, da
po preoblikovanju delnic ne
boste več kupovali ali prodajali
na borzi, ampakbodo vpisovali
ali unovče vali točke vzajemne-
ga skl ada. Z a nakup ali prodaj o
pa se boste morali obrniti na
upravljavca sklada NFD.

Za vnovično trgovanje
ni zanimanja

Investicijski skladNFD 1 je
še zadnja investicijska družba
(id), ki se bo preoblikovala v
vzajemni sklad. Po včeraj-

šnjem izglasovanju sklepa
na skupščini delničarjev mo-
ra NFD zdaj oddati še vlogo
za preoblikovanje na ATVP,
po pridobitvi soglasja pa bo
izpeljal umik delnic z borze.
Zadnjije postopekpreobliko-
vanja izvedel KD ID, ki je to
končal prejšnji mesec, slaba
dva meseca po skupščini, ki
je glasovala o preoblikovanju.
Vzaj emni sklad NFD 1 Delniški
bo po preoblikovanjudoločeno
obdobje posloval kot samostoj -
ni vzajemni sklad, pozneje pa
kot del krovnega sklada NFD.
NFD ne načrtuje trgovanja s
točkami vzajemnega sklada
NFD 1 Delniški na borzi. •


