
Komentar upravitelja (Aleš Lokar)
»KD Rastko je aktivno upravljan delniški sklad, ki ima najmanj 85 

odstotkov sredstev naloženih v delnicah, najmanj 80 odstotkov pa v 

evropskih delnicah. Poudarek je na srčiki evropskega gospodarstva, 

to so Nemčija, Beneluks in Francija. Sklad je primeren za vlagatelje, 

ki verjamejo v prihodnost evropskega gospodarstva in ob spreje-

manju višjega tveganja na daljši rok (pet let in več) pričakujejo višje 

donose.«                        

Pogled v prihodnje
Verjamemo v idejo Evropske unije ter pozitiven razplet evropske 
gospodarske in finančne krize. Z usklajeno politiko držav članic in 
sprejetjem potrebnih reform bo EU izšla iz krize močnejša in bolj 
konkurenčna partnerica na svetovnih trgih. Tečaji evropskih delnic, 
ki v veliki meri predstavljajo pomembne globalne blagovne znamke, 
so v primerjavi z drugimi svetovnimi konkurenti cenejše in tako 
privlačna naložbena priložnost.              

Ali ste vedeli?
•      Švicarski Nestlé, največji svetovni proizvajalec hrane, bo zaradi 
rasti povpraševanja na Kitajskem v poletnih mesecih odprl dve 
novi tovarni. V drugem največjem svetovnem gospodarstvu se 
je lani vrednost prodaje družbe več kot podvojila in dosegla 5,16 
milijarde švicarskih frankov (4,2 milijarde evrov).   
• Voditelji EU so se dogovorili o 960 milijard evrov vrednem 
sedemletnem proračunu Unije, ki naj bi bil eden ključnih motorjev 
rasti in zaposlovanja. Voditelji napovedujejo predvsem novo 
ofenzivo proti brezposelnosti mladih, saj jih je v EU po zadnjih 
ocenah okoli šest milijonov. V ta namen bodo namenili najmanj 
osem milijard evrov.
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Evropa v malem, oživljena!

Izpostavljena nakup in prodaja
VRED. PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP
Pozavarovalnica 
Sava d.d.
(POSR SV)

junij 2013 finance, 
zavarovalništvo

Družba je zaradi prevzema Zavarovalnice Maribor izvedla dokapitalizacijo. Izkoristili smo 
predkupno pravico in kupili nove delnice po 7 evrov, medtem ko je vrednost na borzi nad to 
ravnjo. Poleg tega ocenjujemo, da družba posluje uspešno in je pri trenutnih vrednotenjih 
zelo zanimiva naložba.    

PRODAJA GlaxoSmithKline
(GSX US) maj 2013 zdravstvo

Po močnejši rasti smo delnico zaradi pričakovane korekcije prodali in portfelj spremenili v 
nekoliko bolj defenzivnega. Kupovali smo novembra 2012 na ravni 13,5 funta za delnico, 
prodali pa maja 2013 po 17,4 funta.  

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.

CINKARNA CELJE D. D. 3,85 
PETROL D. D. 3,81
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,72
NESTLE SA 3,60
TELEKOM SLOVENIJE D. D. 3,51
SBERBANK D. D. (DEPOZIT-USD) 3,05
LUKOIL OAO 3,02
E.ON AG 2,97
SALUS D. D. 2,78
BHP BILLITON PLC 2,70
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