
Komentar upravitelja (Grega Meden)
»Sklad KD Balkan je primeren za tiste vlagatelje, ki želijo svoj portfelj 

dopolniti s kombinacijo najbolj obetavnih delnic balkanskih držav in 

s tem še dodatno razpršiti svoje premoženje. Pri izboru naložb so 

poleg ugodnega vrednotenja delnice ključni še stabilno poslovanje, 

vizija in zdrava lastniška struktura. Najboljše zgodbe iščemo in 

preverjamo z obiski podjetij iz celotne regije.«           

Pogled v prihodnje
Balkanske države imajo zaradi integracije v zahodne gospodarske in 
politične tokove ogromen potencial za rast in razvoj. Kljub ugodnim 
vrednotenjem družb pa lokalni delniški trgi zaostajajo za rastjo drugih 
svetovnih delniških trgov. Verjamemo, da nas bo vlaganje v robne trge 
Balkana na daljši rok poplačalo z višjimi donosi. 

Ali ste vedeli?
• Romunski OMV Petrom, največja naftna in plinska družba v 
jugovzhodni Evropi, ki je v 51-odstotni lasti avstrijskega konkurenta 
OMV, je v zadnjih sedmih letih v modernizacijo in povečanje 
učinkovitosti poslovanja investirala več kot 7,7 milijarde evrov.     
•       Hrvaška bo s 1. julijem postala 28. članica EU, Srbija pa bo po vsej 
verjetnosti še letos dobila status kandidatke za vstop v EU.
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NAKUP Naftna industrija 
Srbije (NIIS SG) januar 2013 energetika

(nafta in plin)

Srbska družba, ki je v 56-odstotni lasti ruskega naftnega velikana Hazprom Neft 
beleži odlične poslovne rezultate in stavi na nadaljnjo širitev poslovanja. 
Ob ugodnem vrednotenju delnice bodo letos izplačali tudi dividendo, ki predstavlja 
približno 8-odstotni dividendni donos.  

PRODAJA Telekom Slovenije 
(TLSG SV) 

februar 
2013 telekomunikacije Zaradi vladne krize in zmanjšanja možnosti za odprodajo državnega deleža smo se 

odločili izkoristiti višjo ceno pred morebitno korekcijo ter odprodati naložbo.   

Opozorilo vlagateljem
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. Obstaja verjetnost, da vlagatelj med varčevanjem ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v sklad. Vstopni stroški in davki, ki jih morda plača vlagatelj in ki bi sicer znižali prikazano donosnost, v izračunu niso upoštevani. 
Najvišji vstopni stroški za sklade KD Galileo, KD Rastko, KD Balkan, KD Novi trgi, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Vitalnost, KD Indija – Kitajska, KD Latinska Amerika, KD Vzhodna Evropa in KD Dividendni znašajo 3 %, za KD Bond in KD Prvi izbor pa 2 %. Vstopni stroški se v 
primeru višjih vplačil znižajo v skladu z lestvico, objavljeno na spletni strani www.kd-skladi.si. KD MM nima vstopnih stroškov. Najvišji izstopni stroški znašajo 2,5 % in se zaračunajo le pri izplačilu oziroma prenosu sredstev ali dela sredstev iz paketa v drug podsklad ali podsklade, ne pa 
zgolj med paketi, pri čemer od prvega vplačila v paket še ni minilo 5 let. Tečajnica je objavljena v časnikih Delo, Dnevnik, Finance in Večer. Rezultati do leta 2012 so bili doseženi pod pogoji, ki se več ne uporabljajo. Pri preračunu tolarskih vrednosti enote premoženja v evre je bil uporabljen 
srednji tečaj Banke Slovenije, ki je veljal na obračunski dan. Tolarske vrednosti enote premoženja, ki segajo v obdobje pred 1. 1. 1999, ko je bil uveden evro, so bile preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki je veljal za ECU.

Deset največjih naložb sklada 

Atraktivna srednjeročna perspektiva

SBERBANK D.D. (depozit) 10,28 %

OMV Petrom 9,57 %

krka d.d. 7,84 %

NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD 7,48 %

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE 5,57 %

BANCA TRANSILVANIA  4,81 %
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND  4,63 %

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD  2,79 %

AIK BANKA AD  2,52 %

PETROL D.D.  2,33 %
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