
Kaj je registrski račun pri KDD?
Račun odprt pri KDD, na katerega
sem dobil certi�katske delnice.

Kako preverim katere delnice 
imam?
Naročite brezplačen izpis stanja 
vrednostnih papirjev pri KDD: 
https://storitve.kdd.si/PoPosti.aspx

Kako vem, da so delnice na 
registrskem računu?
Na izpisu stanja za te delnice piše 
"ni izbranega člana".

Kaj potrebujem za odprtje 
trgovalnega računa?
Osebni dokument, bančno 
kartico in davčno številko.

Kako delnice lahko obdržim?
Odprite trgovalni račun pri ALTI na
sedežu podjetja ali pri našem 
partnerju - Pošti Slovenije. 

Kaj storim, če ga imam?

(v roku 5 let jih lahko proti plačilu 
prevzamete, sicer postanejo last države)

Odprete trgovalni račun -
delnice obddržite tako, da 
jih prenesete.
Opustite delnice (delnicam se za 
vedno odpoveste).
Če ne naredite nič, bodo delnice
prenesene na sodni depozit.Kako prenesem delnice?

Ko imate odprt trgovalni račun, samo 
še podpišete obrazec za prenos.

                    

Poskrbite za svoja sredstva in čim prej odprite trgovalni račun v izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije.
Podrobnješe informacije na: www.registrski-racun.si

VSI REGISTRSKI RAČUNI PRI KDD SE BODO UKINILI. 
ALI GA IMATE TUDI VI?

Kako od registrskega do trgovalnega računa?
  7 najpogostejši vprašanj

RAZKRITJE: Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov 
(Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijske raziskave, pri čemer je za 
izdelavo in posredovanje odgovorna POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, ki je odvisni borznoposredniški 
zastopnik družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. ALTA Invest d.d. opravlja dejavnost 
pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

 Vsebina je pripravljena in posredovana izključno z namenom obveščanja in seznanjanja z ukinitvijo registrski računov, odprtih 
pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) ter predstavitvijo možnosti po ukinitvi registrskih računov. Vsebina tega sporočila 
v zvezi z ukinitvijo registrskih računov je pripravljena na podlagi trenutno veljavnega Zakona o nematerializiranih vrednostnih 
papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015; ZNVP-1).

Vsebina tega sporočila je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov 
posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno 
vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi 
oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za 
vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. Vsebina tega sporočila ne predstavlja 
ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.

Ostale informacije o storitvah, Splošni pogoji poslovanja, Cenik storitev ALTA Invest d.d. in ostale informacije so dostopne na 
spletni strani www.alta.si, www.alta.si/dokumenti_pogoji_in_ceniki. Razkritja na www.alta.si/razkritja v sekcijah Razkritja za 
tržna sporočila ALTA Invest d.d. in Razkritja za medijske objave ALTA Invest d.d. ALTA Invest je vpisana pri Okrožnem sodišču 
v Ljubljani, MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.


