
 
V skladu z določili zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) objavlja družba NLB Skladi, 
upravljanje premoženja, d.o.o., v imenu investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.,     
 

letni dokument objavljenih informacij 
 
investicijske družbe, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile v skladu s predpisi s področja finančnih 
instrumentov javno objavljene in dostopne javnosti v obdobju od 10. 3. 2007 do 10. 3. 2008 v časniku Finance, 
Uradnem listu RS in na spletni strani družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., www.nlbskladi.si. 
 
 

Datum 
objave Kraj objave Javna objava 

4.3.2008 Finance, spletna stran družbe
Povzetek revidiranega letnega poročila investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

4.3.2008 Finance, spletna stran družbe
Sklic 7. skupščine delničarjev investicijske družbe Maksima, delniška 
investicijska družba, d.d. 

29.2.2008 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

20.2.2008 Finance, spletna stran družbe
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi 
Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 

19.2.2008 Finance, spletna stran družbe Obvestilo o prejeti odločbi Davčne uprave Republike Slovenije 

18.2.2008 Finance, spletna stran družbe
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi 
Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 

13.2.2008 Finance, spletna stran družbe
Informacija o spremembah pomembnih deležev v investicijski družbi 
Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 

23.1.2008 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

14.1.2008 Finance, spletna stran družbe Obvestilo o prejeti odločbi Ministrstva za finance 

29.11.2007 Finance, spletna stran družbe
Informacija o spremembi pomembnega deleža v investicijski družbi 
Maksima, delniška investicijska družba, d.d. 

21.11.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

24.10.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

16.10.2007 Finance, spletna stran družbe
Informacija o pomembnih deležih v investicijski družbi Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

26.9.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

30.8.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

7.8.2007 Finance, spletna stran družbe

Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2007 vzajemnih skladov 
NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska 
družba, d.d.,  

1.8.2007 Finance, spletna stran družbe
Sklepi 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska 
družba, d.d., z dne 31. 7. 2007 

25.7.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o vpisu sprememb članov uprave družbe NLB Skladi, 
upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register 

29.6.2007 
Finance, spletna stran 
družbe, Uradni list RS 

Sklic 6. skupščine delničarjev investicijske družbe Maksima, delniška 
investicijska družba, d.d. 

28.6.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje 
premoženja, d.o.o. 

14.6.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 



8.6.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška 
investicijska družba, d.d. 

17.5.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

4.5.2007 Finance, spletna stran družbe
Letni dokument investicijske družbe Maksima, delniška investicijska 
družba, d.d. 

18.4.2007 Finance, spletna stran družbe

Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2006 vzajemnih skladov NLB 
Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, 
d.d. 

6.4.2007 Finance, spletna stran družbe
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, 
delniška investicijska družba, d.d. 

28.3.2007 Finance, spletna stran družbe

Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi 
statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., 
v sodni register 

22.3.2007 Finance, spletna stran družbe Obvestilo o imenovanju članov uprave družbe NLB Skladi, d.o.o. 
 
 
Letni dokument bo 14. 3. 2008 objavljen na spletni strani družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., 
www.nlbskladi.si.  
 
 
Ljubljana, 14. 3. 2008                                                             
 
 
 NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 
  Uprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


