
Komentar upravitelja (Aleš Lokar)
»KD Galileo je globalni sklad, ki se aktivno odziva na razmere na 

finančnih trgih. To pomeni, da lahko ekipa upraviteljev brez omejitev 

izbira kombinacije med delnicami in naložbami s fiksnim donosom 

ter po drugi strani kombinacije med naložbami v ameriške, evrop-

ske, azijske in druge finančne trge. V manj ugodnih razmerah izbere 

bolj varno kombinacijo in tako zagotavlja stabilnejši dolgoročni do-

nos. Varčevanje v skladu KD Galileo je primerno za vse, ki želijo ak-

tivno upravljano naložbo, ki je usmerjena globalno in v različne vrste 

finančnih instrumentov.«                       

Pogled v prihodnje
Dinamične in hitre spremembe na svetovnih finančnih trgih 
zahtevajo aktivno spremljanje in premišljeno kombinacijo različnih 
vrst naložb s vsega sveta. To smo združili v sklad KD Galileo ter 
dobili pravo mero varnosti in donosnosti.           

Ali ste vedeli?
• Svetovna banka pričakuje, da bo letos svetovno gospodarstvo 
zraslo za 2,2 odstotka. Rast naj bi temeljila predvsem na krepitvi 
gospodarstev držav v razvoju, ki se bodo letos povečala za 5,1 
odstotka. V naslednjem letu naj bi se svetovni bruto domači 
proizvod povečal za tri odstotke, leta 2015 pa za 3,3 odstotka. 
Glavni motor s 5,6- in 5,7-odstotno rastjo bodo države v razvoju.     
• Sklad ima trenutno okoli 66 odstotkov sredstev investiranih 
v delnice in sklade (okoli 15 odstotkov je slovenskih delnic), 
preostanek pa v naložbe s fiksnim donosom. Ob večjih popravkih 
na delniških trgih bomo delež delnic še povečali, saj ocenjujemo, 
da so svetovni delniški trgi na daljši rok bolj zanimivi.

Julij 2013

Struktura portfelja po vrsti naložb (v %)

20 let nadpovprečnih donosov

Naložbe na dan 28. 6. 2013

Izpostavljena nakup in prodaja
VRED. PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP
Pozavarovalnica 
Sava d.d.
(POSR SV)

junij 2013 finance, 
zavarovalništvo

Zaradi ugodne cene in vrednotenja smo izkoristili predkupno pravico in v postopku 
dokapitalizacije kupili nove delnice družbe po 7 evrov, medtem ko je bila vrednost na borzi 
nad to ravnjo. Tudi interes stateških partnerjev (Croatia Osiguranje) potrjuje, da je delnica 
zanimiva naložbena priložnost. 

PRODAJA
Johnson & 
Johnson
(JNJ US) 

maj 2013 zdravstvo, 
široka potrošnja

Ob močni rasti v prvi polovici leta smo utež na ta sektor nekoliko zmanjšali in unovčili 
dobičke. Delnico smo kupovali poleti 2012 na ravni 60 dolarjev in jo konec maja prodajali 
po cenah nad 85 dolarjev. 

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 izstopni stroški ter 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 sredstev iz paketov skladov, če od prvega vplačila v paket še ni minilo pet 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.
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