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»KD Latinska Amerika je regijsko usmerjen sklad, ki investira 

predvsem v delnice družb iz Brazilije, Mehike, Peruja, Čila ter 

drugih držav Latinske Amerike. Sklad sledi gibanju hitrorastočih 

gospodarstev, ki predvsem zaradi izvoza surovin, hrane in nafte ter 

posledično višjega življenjskega standarda ljudi veliko obetajo.«   

Pogled v prihodnje
Države Latinske Amerike ostajajo zaradi izobilja naravnih bogastev in 
proizvodnje kmetijskih dobrin, na drugi strani pa ugodnih demografskih 
kazalcev ter stabilizacije političnega in gospodarskega okolja zanimiva 
naložbena destinacija. Naložba v ta kotiček sveta predstavlja zelo 
perspektiven del naložbenega mozaika.

Ali ste vedeli?
Brazilija bo leta 2014 gostila svetovno prvenstvo v nogometu, leta 
2016 pa še poletne olimpijske igre. Državni program javno-zasebnega 
partnerstva v obdobju od 2011 do 2014 predvideva 959 milijard 
realov (345 milijard evrov) investicijskih projektov, usmerjenih v 
izgradnjo in posodobitev cestne, železniške, energetske in druge 
infrastrukture. S tem želijo izboljšati učinkovitost in konkurenčnost 
šestega najmočnejšega svetovnega gospodarstva. 

Izpostavljena nakupa in prodaja

December 2012

VRSTA 
TRANSAKCIJE

VRED. PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP Brazil Foods
(BRSF US) november 2012 proizvodnja in prodaja hrane

Družba se ukvarja s proizvodnjo in predelavo mesa in 
mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov ter zelenjave. 
Razlog za nakup je dobro poslovanje družbe in rast 
potrošnje v Braziliji.

PRODAJA
Ultrapar 
Participacoes 
(UGP US) 

november 2012 preskrba in distribucija plina 
in naftnih derivatov

Glavni razlog za prodajo je upad maloprodajnih cen 
pogonskih goriv v Braziliji.

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 energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Nova energija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija - 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. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo 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 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. 

Deset največjih naložb sklada na 
30. 11. 2012 

BANCO BRADESCO SA 7,98

AMERICA MOVIL SAB 7,98

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS 6,09

ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,89

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S. P. 4,7

VALE SA - PREDNOSTNE 4,57

RAIFFEISEN BANKA D.D. (depozit) 4,55

WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV 4,5

BRF - BRASIL FOODS SA 4,17

VALE SA - NAVADNE 4,01


