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»KD Galileo je prvi slovenski vzajemni sklad in je 1. januarja 2012 

praznoval že 20. rojstni dan. Skladno z naložbeno politiko fleksi-

bilne strukture naložb se KD Galileo prilagaja razmeram na trgih. V 

času pozitivnih gibanj na delniških trgih nalaga sredstva pretežno v 

delnice, v manj ugodnih razmerah na delniških trgih pa se portfelj 

prerazporedi v druge, bolj varne oblike naložb, kot so dolžniški vred-

nostni papirji in instrumenti denarnega trga.«   

Pogled v prihodnje
Kot fleksibilen sklad se bo KD Galileo aktivno prilagajal razmeram na 
trgu. Trenutno ocenjujemo, da je na delniškem trgu večji potencial kot na 
obvezniškem, zato povečujemo utež delnic v skladu. Tudi v prihodnosti vi-
dimo privlačna vrednotenja in rast na delniških trgih. Posebej bomo pozorni 
na inflacijo in temu primerno izbirali naložbe, ki so odporne proti inflaciji.

Ali ste vedeli?
Če želite imeti ameriške, kitajske in evropske delnice, ne potrebu-
jete veliko denarja, ker ste lahko že z eno enoto premoženja sklada 
KD Galileo deležni omenjenih delnic v kombinaciji z obveznicami in 
depoziti.

Izpostavljena nakup in prodaja

Donosnost sklada KD Galileo 

v triletnem obdobju (31. 3. 2009 - 31. 3. 2012) 

znaša več kot 19 odstotkov.
 

April 2012

VRSTA TRANSAKCIJE VREDNOSTNI PAPIR KDAJ SEKTOR/
DRŽAVA

ZAKAJ

NAKUP Delnica Bank of America 
Corporation (BAC) 

marec 2012 finance Ocenili smo, da je bil ameriški finančni sektor v tistem 
trenutku podcenjen in da so se kazali pozitivni znaki glede 
ameriškega gospodarstva in ameriških podjetij. V 14 dneh 
smo naložbo prodali in realizirali 20-odstotni dobiček.

PRODAJA obveznica SLOREP 2021 marec 2012 Slovenija Realiziran kapitalski donos v višini 14 odstotkov.

Opozorilo vlagateljem
KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, KD Rastko, delniški, KD Bond, obvezniški, KD MM, sklad denarnega trga, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, 
KD Novi trgi, delniški, KD Severna Amerika, delniški, KD Surovine in energa, delniški, KD Tehnologa, delniški, KD Nova energa, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Inda - Kitajska, delniški, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški, KD Finance, delniški, KD Latinska Amerika, delniški,
in KD Vzhodna Evropa, delniški, ter vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni (v nadaljevanju skupaj tudi skladi). Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplacen izvod izvlecka prospekta sklada, prospekta z vkljucenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega porocila. 
Ti in drugi dokumenti ter podatki in informace o skladih so vlagateljem med delovnim casom brezplacno na voljo na sedežu družbe in na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so objavljena tudi vpisna mesta.
Pretekli donosi niso zagotovilo za donose 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. 
Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varcevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Tekoci podatki so dnevno objavljeni v casnikih Delo, Dnevnik, Finance in Vecer. Iz izracuna so izvzeti vstopni stroški, ki bi sicer znižali prikazano donosnost. 
Najvišji vstopni stroški za KD Delniški dohodkovni, KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energa, KD Tehnologa, KD Nova energa, KD Vitalnost, KD Inda - Kitajska, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Finance, KD Latinska Amerika in 
KD Vzhodna Evropa znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v primeru višjih vplacil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Tveganost posameznega sklada je opredeljena v prospektu z 
vkljucenimi pravili upravljanja in izvlecku prospekta. Pri preracunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen srednji tecaj Banke Slovene, kot je veljal na obracunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so
bile preracunane po srednjem tecaju Banke Slovene, ki je veljal za ECU.

KD Galileo – 20 let. 
Prvi slovenski vzajemni sklad. 


