
Komentar upravitelja (David Zorman)
»KD Vitalnost je aktivno upravljan delniški sklad, ki vlaga predvsem 

v največja svetovna podjetja s področja zdravstva, farmacije in 

izdelkov široke potrošnje. Sklad sledi dolgoročni zgodbi demografskih 

sprememb v svetu in razvoju potrošnika na trgih v razvoju. Prav de-

mografski trendi so ključna podlaga in najpomembnejši razlog za in-

vestiranje. Ti na eni strani prinašajo staranje populacije in s tem rast 

povpraševanja po zdravstvenih proizvodih in storitvah na Zahodu, po 

drugi strani pa razvoj in krepitev zdravstvenega in potrošniškega sek-

torja na trgih v razvoju.«                       

Pogled v prihodnje
Globalni demografski trendi, rast kupne moči srednjega sloja na 
trgih v razvoju ter izbor prepoznavnih in obetavnih svetovnih znamk 
so dobra popotnica za prihodnje. Ob stabilnem poslovanju družb iz 
teh sektorjev na Zahodu in pričakovani višji rasti na trgih v razvoju 
se obetajo skladu potencialno višji donosi.                

Ali ste vedeli?
•    Ameriška družba Wal-Mart Stores je eden največjih svetovnih 
trgovcev, saj v več kot 10.100 trgovinah po svetu zaposluje 2,2 
milijona ljudi in letno ustvari dobrih 440 milijard dolarjev prihodkov 
od prodaje. 90 odstotkov Američanov ima manj kot 15 minut do 
najbližje trgovine Wal-Mart.        
•       Na Kitajskem so v prvi polovici leta ustvarili 7,25 milijona novih 
delovnih mest, kar je 0,3 milijona več kot v enakem obdobju lani. 
V urbanih območjih je bilo lani zaposlenih okoli 767 milijonov ljudi, 
kar je 2,8 milijona več kot leto prej. Stopnja urbane brezposelnosti 
ostaja nespremenjena in znaša 4,1 odstotka. 
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Naložbe na dan 31. 7. 2013.Izpostavljena nakup in prodaja
VRED. PAPIR KDAJ SEKTOR ZAKAJ

NAKUP Amgen Inc. 
(AMGN US) julij 2013 biotehnologija Po visoki rasti v zadnjem letu se je cena delnice v juniju ustalila, kar smo izkoristili za 

nakup. Rast podjetja podpirajo dobri obeti o predstavitvi novih zdravil v prihodnjem letu. 

PRODAJA
Guangzhou 
Pharmaceutical 
(874 HK)

junij 2013 farmacija, 
zdravstvo

Delnica kitajske farmacevtske družbe je imela v letošnjem letu več kot 100-odstotni 
donos, kar je tudi glavni razlog za prodajo. 

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.

PFIZER INC 5,92 
MERCK & CO. INC 4,97
JOHNSON & JOHNSON 4,87
WAL-MART STORES INC 4,21
DIAGEO PLC 4,03
DANONE 3,95
ABBOTT LABORATORIES 3,54
STRYKER CORP 3,52
ELI LILLY & CO 3,52
BAYER AG 3,52


