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»KD Vitalnost vlaga sredstva predvsem v največja svetovna pod-

50,73 % - Zdravstvo

jetja s področja zdravstva. Cilj podsklada je ujeti t. i. »demografske

25,56 % - Izdelki osnovne porabe
15,29 % - Izdelki splošne porabe

dividende«, ki nastanejo zaradi daljše življenjske dobe in spremenje-

8,41 % - Drugo

nega načina življenja. Na eni strani se izdatki za zdravstvo povečujejo
zaradi staranja prebivalstva, na drugi pa imamo dve državi, Indijo
in Kitajsko, ki zdravstveni sistem šele razvijata. Sklad vlaga tudi v
podjetja, ki prodajajo potrošno blago.«

Pogled v prihodnje

Ali ste vedeli?
Da bo leta 2020 na Kitajskem število starejših za pet odstotnih točk
ali 120 milijonov ljudi večje, kot je danes. Ti pa bodo, vsaj tako kažejo
ankete, precej bolj naklonjeni trošenju svojih prihrankov kot današnji
seniorji. V jeseni svojega življenja bodo želeli potovati, jesti dobro hrano,
nositi dobra oblačila, uživati.

Obeti za omenjene sektorje ostajajo pozitivni. V zahodnem svetu se
povpraševanje po zdravstvenih izdelkih in storitvah še naprej povečuje.
Na vzhodu pa najdemo Indijo in Kitajsko z več kot 2,5 milijarde ljudi, ki vstopata na trg potrošništva. Raven dohodka se počasi, a vztrajno povečuje,
kar ustvarja novo gonilo razvoja sveta - srednji sloj, ki je pripravljen vedno večji del svojih prihodkov porabiti za nakup hrane, obleke, gospodinjskih aparatov, avtomobilov itd. Zaradi teh dejstev predstavlja sklad KD
Vitalnost atraktivno naložbeno priložnost.
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SEKTOR ZAKAJ
Verjamemo v novo vodstvo, ki želi prevetriti poslovanje enega največjih svetovnih
trgovcev. Prav tako menimo, da lahko njihovo poslovanje v Latinski Ameriki nadomesti
otežene pogoje v Evropi.

farmacija Podjetje je v letošnjem letu doseglo rekordne tečaje v svoji zgodovini. Samo v
letošnjem letu smo ob prodajni ceni zabeležili 200-odstotni donos.

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.

