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posebni vzajemni sklad LBM Piramida
vzajemni sklad NLB Skladi - Svetovni sklad delnic
vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad obveznic
vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic
vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani sklad

V skladu s 103. Ëlenom Zakona o investicijskih skladih in druæbah za
upravljanje (Uradni list RS, πt. 110/02, 73/03, 32/04 in 42/04)

objavljata druæbi LB Maksima d.o.o., 
druæba za upravljanje, in NLB Skladi, 

upravljanje premoæenja, d.o.o.,

obvestilo o odpovedi in spremembi pogodbe 
o opravljanju skrbniπkih storitev

Zaradi izvedbe prenosa upravljanja posebnega vzajemnega sklada
LBM Piramida z druæbe LB Maksima d.o.o., druæba za upravljanje, (v
nadaljevanju: LB Maksima) na druæbo NLB Skladi, upravljanje premo-
æenja, d.o.o., (v nadaljevanju: NLB Skladi) je druæba LB Maksima 8.
marca 2005 ABANKI VIPI d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, posredo-
vala odpoved pogodbe o opravljanju skrbniπkih storitev za vzajemne
sklade in investicijske druæbe v delu, ki se nanaπa na opravljanje skrb-
niπkih storitev na raËun posebnega vzajemnega sklada LBM Piramida.

Druæba NLB Skladi je 8. marca 2005 z ABANKO VIPO d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, sklenila dodatek πt. 1 k pogodbi o opravljanju
skrbniπkih storitev za vzajemne sklade in investicijske druæbe, v skla-
du s katerim bo ABANKA VIPA d.d. opravljala skrbniπke storitve tudi
na raËun posebnega vzajemnega sklada LBM Piramida. Druæbi NLB
Skladi in ABANKA VIPA d.d. sta sklenili dodatek πt. 1 tudi zaradi
uskladitve pogodbe o opravljanju skrbniπkih storitev z doloËili zakona
o investicijskih skladih in druæbah za upravljanje. 

Sprememba pogodbe, sklenjene med druæbo NLB Skladi in ABANKO
VIPO d.d., se v delu, ki se nanaπa na posebni vzajemni sklad LBM Pi-
ramida, zaËne uporabljati z dnem prenosa upravljanja posebnega
vzajemnega sklada LBM Piramida z druæbe LB Maksima na druæbo
NLB Skladi. S tem dnem preneha veljati pogodba o opravljanju skrb-
niπkih storitev za vzajemne sklade in investicijske druæbe, sklenjena
med druæbo LB Maksima in ABANKO VIPO d.d., v delu, ki se nanaπa
na opravljanje skrbniπkih storitev za posebni vzajemni sklad LBM
Piramida.
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