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Po korekciji v juniju, ki jo je v veliki meri zakrivil prvi mož 
ameriške centralne banke Ben Bernanke, je vroči julij 
prinesel tudi vroče tečaje. Korekcije je bilo hitro konec, 
tečaji na razvitih trgih pa so dosegli nove najvišje nivoje v 
svoji zgodovini. Bernanke je namreč nekoliko omilil svoje 
izjave in napovedal, da odkupovanje dolžniških vrednostnih 
papirjev ostaja nespremenjeno.

Fokus investitorjev se je tako usmeril predvsem na 
poslovanje podjetij. Z objavami polletnih rezultatov so 
najprej začela ameriška podjetja. Tudi tokrat so večinoma 
presegala pričakovanja analitikov. Do konca julija je namreč 
kar 66 odstotkov podjetij, ki sestavljajo borzni indeks S&P 
500, preseglo pričakovanja analitikov. Trenutno je objavilo 
rezultate dobrih 60 odstotkov vseh podjetij. Najboljši trije 
sektorji v zadnjem četrtletju so bili zdravstvo, informacijska 
tehnologija in finance. V omenjenih sektorjih je namreč več 
kot 70 odstotkov vseh podjetij preseglo pričakovanja. Vsi ti 
odlični rezultati so se poznali tudi na cenah delnic. Ameriški 
borzni indeks S&P 500 je namreč v juliju pridobil kar tri 
odstotke. Poleg rezultatov so pozitiven sentiment gradili 
tudi makroekonomski podatki. ZDA ostajajo na poti 
okrevanja, brezposelnost se znižuje, tudi obeti ostajajo 
optimistični.

Tudi v Evropi se kažejo prvi znaki okrevanja. Zaupanje 
potrošnikov raste, izboljšuje se razpoloženje v nabavnih 
oddelkih evropskih družb, krepi se tudi proizvodnja. Pereč 
problem seveda ostaja visoka brezposelnost v nekaterih 
evropskih državah, vendar tudi ta ne kaže poslabšanja. 
Poleg brezposelnosti se veliko vprašanj še vedno pojavlja 
glede bančne unije. Le-ta bi namreč korenito spremenila 
potek reševanja dolžniških kriz v posameznih državah. 
Obenem pa bi omogočila večjo stabilnost znotraj 
evropskega območja. Vsi ti pozitivni makroekonomski 
kazalniki so se odrazili tudi v cenah delnic. MSCI Europe je 
mesec zaključil kar pet odstotkov višje, kot ga je začel. 

Japonski trg je zadnji mesec preživel precej volatilno. 
Najprej je zabeležil rast v višini dobrih šest odstotkov, nato 
pa tudi padec v podobni višini. Investitorji od japonske 
politike še vedno pričakujejo preporod njihovega 
gospodarska, za kar pa bo potrebno precej stimulativnih 
ukrepov. S tem, ko je trenutni premier Abe dobil tudi zgornji 
dom parlamenta, pa so se vrata za pozitivno nadaljevanje 
zgodbe, na široko odprla.
 
Trgi v razvoju oziroma štiri najpomembnejše države, ki 
sestavljajo borzni indeks BRIK, so še vedno pod vplivom 
slabših makroekonomskih kazalnikov, demonstracij in tudi 
politične nestabilnosti. To se kaže tako na obvezniških, kot 
tudi delniških trgih, ki so v juliju ponovno zabeležili padec. 
Ta je bil sicer minimalen, indeks MSCI BRIC je izgubil 0,8 
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Ta je bil sicer minimalen, indeks MSCI BRIC je izgubil 0,8 
odstotka. Vsaka od štirih držav ima svoje težave. Kitajska s 
celotnim prestrukturiranjem države in posledično nižjo 
gospodarsko rastjo, Indija z negativno trgovinsko bilanco in 
posledično valuto, Rusija z nižjo gospodarsko rastjo in 
politično nestabilnostjo, Brazilija pa z upočasnjevanjem 
izvoza. Vse te težave se seveda dnevno odražajo tudi v 
cenah delnic. Ne glede na vse, pa je veliko negativnega 
sentimenta že prisotnega v cenah delnic, kar daje podlago 
za omejeno pot navzdol. 

Hrvaška je s prvim julijem vstopila v EU, kar ji bo omogočilo 
precej možnosti za izboljšanje življenja. V zadnjem obdobju 
pa so oživeli balkanski trgi, s Slovenijo na čelu. 
Napovedana privatizacija je slovenski kapitalski trg 
ponovno naredila nekoliko bolj privlačen. Vse to se je 
odrazilo v tečajih, borzni indeks SBITOP je juliju pridobil 
slabe tri odstotke.

Pregled po trgih (v evrih)

Regija Indeks julij 3 meseci eno leto

Globalno MSCI All Countries 2.55 % -0.07 % 9.26 %

Zahodna Evropa MSCI Europe 5.05 % 0.74 % 13.58 %

ZDA MSCI US 3.01 % 4.02 % 12.24 %

Razvijajoči se trgi MSCI BRIC -0.79 % -12.18 % -10.30 %

Balkan Stoxx Balkan ex TR & GR 2.51 % -2.94 % 13.23 %

Slovenija SBITOP 2.94 % -0.25 % 23.19 %

Obvezniški trgi - Evropa Iboxx Europe 0.70 % -1.72 % 5.60 %

EUR/USD*   2.24 % 1.02 % 8.11 %

 *pozitivna vrednost pomeni rast evra.

Ohladitev pričakovanj po zniževanju nestandardnih ukrepov 
s strani FED in izrazito bolj sproščena napoved Evropske 
centralne banke (ECB) sta pomirila obvezniške trge. Iboxx 
Europe je po dveh mesecih zaporednega upada spet 
beležil rast v višini 0,7 odstotka. Pomembno je poudariti 
tudi spremembo komunikacije ECB, ki po novem objavlja 
tudi svojo dolgoročno strategijo politike obrestnih mer. Le-te 
pa naj bi ostale nizke še dolgo časa. Tako še vedno 
opazujemo normalizacijo na evrskih obvezniških trgih. 
Pridobile so tako nemške kot tudi španske državne 
obveznice. Zahtevana donosnost nemške 10-letne 
obveznice se je znižala za šest bazičnih točk na 1,67 
odstotka konec meseca. Španska pa se je znižala za 11 
bazičnih točk na 4,65 odstotka.
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD GALILEO

mešani fleksibilni sklad

95,75

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

mešani fleksibilni globalni sklad

Osebna izkaznica

1. 1. 1992

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem različnih vrst naložb. Portfelj, sestavljen iz delnic, 

državnih in podjetniških obveznic, instrumentov denarnega trga, 

zamenljivih obveznic, enot drugih skladov, depozitov in denarja, se 

lahko v vsakem trenutku brez omejitev spremeni in prilagodi novim 

tržnim razmeram. Sklad je globalen. Za varovanje premoženja sklada 

pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente 

(prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, 

zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, 

ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,10 %

154,51 %

2,00 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI AC World 60 %

Markit iBoxx Overall EUR Total Return 40 %

Pretekli donosi

5,74 %1-letni

-6,16 %3-letni (kumulativno)

-38,20 %5-letni (kumulativno)

0,132 %Povprečna tedenska donosnost

1,072 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

SBERBANK D.D. (DEPOZIT-USD) 8,10 %

REINSURANCE CO SAVA LTD 4,19 %

BANKA SPARKASSE D.D. (DEPOZIT) 4,05 %

DB X-TRACKERS - MSCI WORLD TRN INDEX ETF 3,95 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 3,81 %

PETROL D.D. 3,61 %

DB X-T. MSCI EM. MAR. CON. STAP. ETF 3,42 %

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX
FUND/UNITED STATES

2,90 %

ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SEC. IND. FUND 2,85 %

DB X - TRACKERS MSCI EUROPE TRN INDEX ETF 2,48 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD RASTKO

evropski delniški sklad

38,16

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad Evropa

Osebna izkaznica

23. 8. 1996

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb v Evropi. Sklad ima najmanj 85 

% sredstev naloženih v delnicah, najmanj 80 % pa v evropskih delnicah. 

Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za 

varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo 

izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba 

praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad 

mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej 

kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,01 %

129,96 %

1,90 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI Europe 100 %

Pretekli donosi

18,38 %1-letni

-5,51 %3-letni (kumulativno)

-43,27 %5-letni (kumulativno)

0,340 %Povprečna tedenska donosnost

1,436 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

REINSURANCE CO SAVA LTD 4,61 %

CINKARNA CELJE D.D. 3,77 %

PETROL D.D. 3,63 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 3,53 %

NESTLE SA 3,47 %

SALUS D.D. 3,09 %

KRKA D.D. 2,93 %

LUKOIL OAO 2,91 %

KONINKLIJKE KPN NV 2,85 %

AERODROM LJUBLJANA D.D. 2,85 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6

5



Mesečno poročilo: julij 2013

KD BOND

obvezniški - EUR

9,55

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

splošni obvezniški sklad - EUR

Osebna izkaznica

23. 8. 1996

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Podsklad KD Bond je namenjen vlagateljem, ki iščejo dokaj varno in po 

donosih boljšo ali vsaj enakovredno naložbo klasičnim oblikam 

varčevanja (na primer bančnim depozitom). Naložbeni cilj sklada je 

dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem 

državnih in podjetniških obveznic, ki predstavljajo vsaj 90 % sredstev 

sklada, pri čemer delež podjetniških obveznic ne presega 70 %. 

Sredstva lahko naložimo tudi v zamenljive obveznice, vendar ne več kot 

20 %. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. 

Najmanj 70 % sredstev sklada je izpostavljenih evru. Opozarjamo, da 

lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v obveznice enega samega 

izdajatelja, če gre za državo, lokalno in regionalno skupnost ali 

mednarodno organizacijo, ki ji pripada vsaj ena država članica. 

ni stroškov

2,00 %

0,97 %

88,83 %

0,85 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

Markit iBoxx Overall EUR Total Return 100 %

Pretekli donosi

7,68 %1-letni

12,52 %3-letni (kumulativno)

19,76 %5-letni (kumulativno)

0,147 %Povprečna tedenska donosnost

0,413 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

SBERBANK D.D. (DEPOZIT) 5,81 %

FRANCE 4.0% 25/04/2018 4,82 %

SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 27/04/2020 4,77 %

ISHARES BARCLAYS CAP. EURO INF. LIN. BOND 4,53 %

BUONI POLIENNALI DEL TES 5.0% 01/09/2040 4,26 %

BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01/03/2021 4,25 %

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.85% 31/01/2022 3,54 %

EXPORT-IMPORT BK KOREA 4.625% 20/02/2017 3,53 %

ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORPORATE BOND 3,47 %

CROATIA 6.5% 05/01/2015 3,43 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6

6



Mesečno poročilo: julij 2013

KD MM

sklad denarnega trga - EUR

15,51

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

sklad denarnega trga - EUR

Osebna izkaznica

16. 5. 2005

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z 

obrestnimi merami na denarnem trgu. Dosegali ga bomo z aktivnim 

upravljanjem kratkoročnih naložb. Sredstva so naložena v depozite ter 

državne in podjetniške instrumente denarnega trga. Sklad ima tehtano 

povprečno zapadlost od 30 do 180 dni in je v celoti izpostavljen evru. 

Opozarjamo, da lahko naložimo do 100 % sredstev sklada v 

instrumente denarnega trga enega samega izdajatelja, če gre za 

državo, lokalno in regionalno skupnost ali mednarodno organizacijo, ki ji 

pripada vsaj ena država članica. Sklad mogoče ni ustrezen za 

vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v 30 dnevih.

ni stroškov

ni stroškov

0,58 %

170,43 %

0,50 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

2

Primerjalni indeks

EONIA Net Total Return 100 %

Pretekli donosi

2,39 %1-letni

6,79 %3-letni (kumulativno)

12,22 %5-letni (kumulativno)

0,045 %Povprečna tedenska donosnost

0,021 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

SBERBANK D.D. (DEPOZIT) 15,58 %

BKS BANK AG (DEPOZIT) 14,03 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 16/5/2014 12,80 %

SLOVENSKA ZAKLADNA MENICA 12/06/2014 9,43 %

BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13/06/2014 6,40 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 21/02/2014 6,39 %

ŠPANSKA ZAKLADNA MENICA 20/06/2014 6,37 %

SLOVENSKA ZAKLADNA MENICA 10/04/2014 6,32 %

PETROL KOMERCIALNI ZAPIS 23/09/2013 5,77 %

NKBM D.D. (DEPOZIT) 3,23 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD PRVI IZBOR

sklad delniških skladov

29,08

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški globalni sklad

Osebna izkaznica

16. 5. 2005

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada skladov je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo 

bomo z nalaganjem v druge sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni 

upravljavci in ki jih izbiramo po naložbeni politiki in ciljih, pretekli 

uspešnosti, stroških poslovanja, vstopnih in izstopnih stroških. Ker je 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delniške sklade in s tem posredno v 

delnice, je sklad po naložbeni politiki delniški. Po regionalnem kriteriju 

se razvršča med globalne sklade. Za varovanje premoženja sklada pred 

padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente 

(prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, 

zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, 

ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

2,00 %

0,95 %

32,52 %

0,85 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI AC World 100 %

Pretekli donosi

8,59 %1-letni

9,17 %3-letni (kumulativno)

15,87 %5-letni (kumulativno)

0,211 %Povprečna tedenska donosnost

1,579 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

BNY MELLON GL. FUNDS PLC S&P 500 IND. TR. 8,29 %

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND 8,27 %

AMUNDI FUND EQUITIES US RELATIVE 7,66 %

DB X-TRACKERS FTSE MIB INDEX ETF 6,90 %

LAZARD GLOBAL ACTIVE FUND PLC 6,19 %

H-SHARE INDEX ETF 5,61 %

INVESCO JAPANES VALUE EQUITY FUND 5,46 %

ISHARES FTSEUROFIRST 80 ETF 4,98 %

ISHARES EURO STOXX 50 DE ETF 4,89 %

LYXOR ETF MSCI INDIA 4,69 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD BALKAN

delniški

20,07

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad Jugovzhodna Evropa

Osebna izkaznica

24. 2. 2006

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb na Balkanu. Sklad ima najmanj 

85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah v regiji, ki 

obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, 

Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10 % 

sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja 

sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne 

instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša 

tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za 

vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,83 %

88,19 %

2,49 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

3Primerjalni indeks

STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey 100 %

Pretekli donosi

17,30 %1-letni

-17,98 %3-letni (kumulativno)

-59,92 %5-letni (kumulativno)

0,330 %Povprečna tedenska donosnost

1,197 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

KRKA D.D. 9,51 %

TELEKOM SLOVENIJE D.D. 8,73 %

OMV PETROM SA 7,91 %

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 7,03 %

FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND 4,85 %

BANCA TRANSILVANIA 4,39 %

REINSURANCE CO SAVA LTD 4,02 %

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 3,99 %

PETROL D.D. 3,37 %

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 2,96 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6

9



Mesečno poročilo: julij 2013

KD NOVI TRGI

delniški

28,83

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški globalni sklad trgov v razvoju

Osebna izkaznica

14. 3. 2006

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb v državah v razvoju. Sklad ima 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah s 

trgov v razvoju Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje Evrope ter 

Afrike. Mednje so vključena tudi gospodarstva članic EU, kot so Češka, 

Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija. Manj kot 10 % sredstev je 

naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred 

padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente 

(prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, 

zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, 

ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,11 %

19,70 %

2,00 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI Emerging Markets 100 %

Pretekli donosi

-3,71 %1-letni

-9,47 %3-letni (kumulativno)

2,70 %5-letni (kumulativno)

-0,009 %Povprečna tedenska donosnost

2,055 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,49 %

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,62 %

CHINA CONSTRUCTION BANK 3,32 %

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 3,27 %

PIN AN INSURANCE GROUP COMPANY 3,15 %

ISHARES MSCI SOUTH KOREA INDEX FUND 3,06 %

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
LTD

2,88 %

SBERBANK D.D. (DEPOZIT) 2,86 %

TATA MOTORS LTD 2,83 %

BANCO BRADESCO SA 2,80 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6

10



Mesečno poročilo: julij 2013

KD SUROVINE IN ENERGIJA

delniški

11,28

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad sektorja Energetika in sektorja Surovine
in predelovalna industrija

Osebna izkaznica

8. 5. 2006

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja surovin in energije. 

Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v 

delnicah iz sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike. 

Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za 

varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo 

izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba 

praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad 

mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej 

kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,05 %

162,48 %

1,89 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI World Materials Sector 40 %

MSCI World Energy Sector 60 %

Pretekli donosi

-6,19 %1-letni

5,22 %3-letni (kumulativno)

-14,06 %5-letni (kumulativno)

-0,074 %Povprečna tedenska donosnost

1,872 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

EXXON MOBIL CORPORATION 7,64 %

GUGGENHEIM TIMBER ETF 3,42 %

MARKET VECTORS - AGRIBUSINESS ETF 3,25 %

SCHLUMBERGER LTD 3,24 %

CHEVRON CORPORATION 2,82 %

BASF SE 2,76 %

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,63 %

POWERSHARES EMERGING MARKETS INF. FUND 2,59 %

ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,54 %

CNOOC LTD 2,53 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 7. 2013
6

11



Mesečno poročilo: julij 2013

KD TEHNOLOGIJA

delniški

11,70

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad sektorjev Informacijska tehnologija in
Telekomunikacije

Osebna izkaznica

1. 6. 2006

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja tehnologije. Sklad ima 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz 

sektorjev informacijske tehnologije in telekomunikacij. Manj kot 10 % 

sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja 

sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne 

instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša 

tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za 

vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,12 %

245,77 %

1,89 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI World Information Technology 80 %

MSCI World Telecommunication Services Sector 20 %

Pretekli donosi

-1,23 %1-letni

27,21 %3-letni (kumulativno)

56,38 %5-letni (kumulativno)

-0,015 %Povprečna tedenska donosnost

1,577 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

APPLE INC 8,99 %

GOOGLE INC 8,22 %

FACEBOOK INC 6,14 %

TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND 5,92 %

EBAY INC 5,38 %

AMAZON.COM INC 5,30 %

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4,77 %

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,45 %

AT&T INC 4,16 %

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,14 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD VITALNOST

delniški

17,11

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad sektorjev Zdravstvo, Trajne potrošne
dobrine in Osnovne potrošne dobrine

Osebna izkaznica

14. 11. 2006

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja proizvodnje in 

storitev, povezanih s podaljševanjem življenjske dobe in izboljševanjem 

kvalitete življenja. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v 

delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in 

osnovnih potrošnih dobrin. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote 

drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti 

lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). 

Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos 

sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti 

svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,11 %

336,16 %

1,89 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI World Health Care 60 %

MSCI World Consumer Staples 25 %

MSCI World Consumer Discretionary 15 %

Pretekli donosi

13,56 %1-letni

33,04 %3-letni (kumulativno)

72,43 %5-letni (kumulativno)

0,251 %Povprečna tedenska donosnost

1,312 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

PFIZER INC 5,92 %

MERCK & CO. INC 4,97 %

JOHNSON & JOHNSON 4,87 %

WAL-MART STORES INC 4,21 %

DIAGEO PLC 4,03 %

DANONE 3,95 %

ABBOTT LABORATORIES 3,54 %

STRYKER CORP 3,52 %

ELI LILLY & CO 3,52 %

BAYER AG 3,52 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po sektorjih na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD INDIJA - KITAJSKA

delniški

25,53

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad Azija Pacifik

Osebna izkaznica

11. 8. 2008

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb v Indiji in Kitajski. Sklad ima 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz 

Indije in Kitajske. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih 

skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko 

uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova 

uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. 

Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj 

denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,13 %

83,57 %

2,00 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI China 70 %

MSCI India 30 %

Pretekli donosi

0,39 %1-letni

-8,00 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,085 %Povprečna tedenska donosnost

2,272 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

CHINA CONSTRUCTION BANK 7,48 %

LARSEN & TOURBO LTD 7,32 %

TATA MOTORS LTD 7,14 %

BAIDU INC 7,09 %

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,80 %

ICICI BANK LTD 4,78 %

RELIANCE INDUSTRIES LTD 4,75 %

LUKA KOPER D.D. 4,66 %

PIN AN INSURANCE GROUP COMPANY 3,98 %

CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,71 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD LATINSKA AMERIKA

delniški

10,56

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad Latinska Amerika trgi v razvoju

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb v Latinski Ameriki. Sklad ima 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz 

Latinske Amerike. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih 

skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko 

uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova 

uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Ta 

sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj 

denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,13 %

49,73 %

2,00 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI Emerging Markets Latin America 100 %

Pretekli donosi

-17,03 %1-letni

-16,96 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

-0,311 %Povprečna tedenska donosnost

2,299 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 INDEX FUND 9,33 %

AMERICA MOVIL SAB 7,49 %

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 7,39 %

SBERBANK D.D. (DEPOZIT) 7,29 %

BRF SA 6,81 %

CEMEX SAB DE CV 4,87 %

BANCO BRADESCO SA 4,78 %

WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,35 %

CIA BRASILEIRA DE DIS. G. PAO DE ACUCAR 4,30 %

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,11 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD VZHODNA EVROPA

delniški

9,57

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški sklad Srednja in Vzhodna Evropa

Osebna izkaznica

1. 10. 2008

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem delniških naložb v Vzhodni Evropi. Sklad ima 

najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz 

regije, ki poleg Slovenije in vzhodnoevropskih članic Evropske unije 

obsega še Rusijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo in 

Turčijo. Izpostavljenost Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in 

Makedoniji ne presega 20 % sredstev. Manj kot 10 % sredstev je 

naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred 

padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente 

(prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, 

zmanjša pa tudi donos sklada. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za 

vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

2,31 %

19,58 %

2,15 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI Emerging Markets Europe 10/40 100 %

Pretekli donosi

-2,20 %1-letni

-8,03 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,003 %Povprečna tedenska donosnost

2,216 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

LUKOIL OAO 9,04 %

GAZPROM OAO 6,25 %

SBERBANK OF RUSSIA 5,58 %

MAGNIT OJSC 5,51 %

NOVATEK OAO 5,32 %

SBERBANK D.D. (DEPOZIT) 4,49 %

SURGUTNEFTEGAS OJSC 3,61 %

SBERBANK OF RUSSIA 3,32 %

ROSNEFT OIL COMPANY 3,30 %

LYXOR ETF TURKEY EURO 3,21 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Mesečno poročilo: julij 2013

KD DIVIDENDNI

delniški

26,30

Največji izstopni stroški

Največji vstopni stroški

delniški globalni sklad

Osebna izkaznica

12. 4. 2011

ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Družba za upravljanje KD Skladi, d. o. o.

CSP

Upravljavska provizija

PTR

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z 

aktivnim upravljanjem naložb z dividendnim donosom. Sklad  ima 

najmanj  85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah 

drugih skladov. Sklad je globalen. Za varovanje premoženja sklada pred 

padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente 

(prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, 

zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, 

ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

2,50 %

3,00 %

1,83 %

114,70 %

2,00 %

(jul. 2012 - jun. 2013)

(jul. 2012 - jun. 2013)

Vrsta sklada

1

Primerjalni indeks

MSCI AC World 100 %

Pretekli donosi

9,41 %1-letni

0,00 %3-letni (kumulativno)

N.P.5-letni (kumulativno)

0,189 %Povprečna tedenska donosnost

1,293 %Standardni odklon tedenske donosnosti

4Sintetični kazalnik tveganj in donosa

t Višje tveganjeNižje tveganje u

7654321

Potencialno višji donosPotencialno nižji donos

631. 7. 201310 največjih naložb na datum:

ŽITO D.D. 4,69 %

H-SHARE INDEX ETF 4,53 %

CINKARNA CELJE D.D. 4,44 %

NESTLE SA 3,87 %

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 3,73 %

LUKA KOPER D.D. 3,26 %

JOHNSON & JOHNSON 3,21 %

PROCTER & GAMBLE CO/THE 2,99 %

VODAFONE GROUP PLC 2,99 %

EXXON MOBIL CORPORATION 2,95 %

Gibanje VEP (v EUR)5

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 31. 7. 2013
6

Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 31. 7. 2013
6
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Opozorilo 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni
sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški - EUR, KD MM, sklad denarnega trga - EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD
Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški,
KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja,
dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so
vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Pretekla donosnost naložbe v sklad ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Gibanje vrednosti enote premoženja posameznega sklada je v veliki
meri odvisno od stanja na kapitalskih trgih. Vrednost enote premoženja lahko raste ali pada, zato so tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji kot v
preteklosti. Vstopni in izstopni stroški ter davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. Najvišji
vstopni stroški so navedeni pri posameznem skladu in se v primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si.
KD MM nima vstopnih stroškov. Izstopni stroški se zaračunajo le pri izplačilu sredstev iz varčevalnega paketa, če od prvega vplačila v paket še ni minilo
pet let. KD MM in KD Bond nimata izstopnih stroškov. Tečajnica je objavljena v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Rezultati do leta 2012 so bili
doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo.

ČVS – čista vrednost sredstev sklada po konverziji na zadnji obračunski dan meseca poročila 
CSP – celotni stroški poslovanja sklada
PTR – stopnja obrata naložb (portfolio turnover rate)

1 KD Dividendni, delniški, je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni v podsklad, le-ta pa se je preoblikoval iz investicijske
družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d. Podatki o investicijski družbi in njenem poslovanju pred preoblikovanjem v vzajemni sklad so dostopni
na spletni strani www.kd-skladi.si. 

2 V izračun PTR se vštevajo le finančni instrumenti brez depozitov, zaradi česar PTR za KD MM, sklad denarnega trga - EUR, ne prikazuje dejanskega
stanja seštevka vrednosti vseh poslov, saj naložbena politika sklada določa, da bodo sredstva naložena v instrumente denarnega trga in denarne
depozite.

3 Edino poslovno razmerje, ki obstaja med STOXX (oziroma njegovimi licenčniki) in KD Skladi, d. o. o., se nanaša na licenco za STOXX® Balkan TMI ex
Greece & Turkey in povezane blagovne znamke, ki se uporabljajo v zvezi s podskladom KD Krovnega sklada KD Balkan, delniški.

4 Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom naložbe v sklad. Temelji na nihanju vrednosti enote
premoženja sklada (VEP) v zadnjih petih letih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj
sklada v prihodnosti. Ni zagotovljeno, da bo kategorija tveganj in donosa ostala nespremenjena, kategorizacija sklada se lahko sčasoma spremeni.
Najnižja kategorija na lestvici ne pomeni naložbe brez tveganja.

5 Graf prikazuje gibanje vrednosti enote premoženja (VEP) v obdobju zadnjih 36 mesecev poslovanja oziroma od oblikovanja sklada do zadnjega
obračunskega dneva meseca poročila. 

6 Deleži desetih največjih naložb kakor tudi deleži posamezne vrste naložb se prikazujejo v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada po konverziji.

Družba za upravljanje je 14. 1. 2013 opravila pripojitev podskladov:
- KD Severna Amerika, delniški, v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
- KD Nova energija, delniški, v KD Surovine in energija, delniški
- KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, v KD Novi trgi, delniški
- KD Finance, delniški, v KD Galileo, mešani fleksibilni sklad
Podatki o poslovanju podskladov, ki so s pripojitvijo prenehali, so dostopni na spletni strani www.kd-skladi.si. 

Naslednji skladi so se 14. 1. 2013 preimenovali:
KD Galileo, mešani fleksibilni sklad (prej KD Galileo, fleksibilna struktura naložb)
KD Rastko, evropski delniški sklad (prej KD Rastko, delniški)
KD Bond, obvezniški - EUR (prej KD Bond, obvezniški)
KD MM, sklad denarnega trga - EUR (prej KD MM, sklad denarnega trga)

**Prvih 100 vlagateljev, ki bo do 31. 12. 2013 sklenilo enega izmed paketov skladov in vanj do najkasneje 31. 1. 2015 vplačalo 12 obrokov ter jih v tem

obdobju ne bo izplačalo, bo prejelo dodaten obrok v paket skladov v višini zneska obroka, vendar ne več kot 40 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do

15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega podarjenega obroka, četudi sklene več paketov

skladov. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo obroka v gotovini.


