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ČVS (v milijonih EUR)

Ustanovitev kot vzajemni sklad

Upravljavska provizija

Naložbena politika

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z

aktivnim upravljanjem delniških naložb v državah v razvoju in s

spodbujanjem trajnostnih vidikov v poslovanju njihovih izdajateljev (ESG).

Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % v

delnicah s trgov v razvoju Azije, Latinske Amerike, Vzhodne in Srednje

Evrope ter Afrike, med katere so vključena tudi gospodarstva članic EU,

kot so Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija, ter najmanj 75

% v finančnih instrumentih, s katerimi spodbuja okoljske in socialne

značilnosti. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov.

Sklad se uvršča med finančne produkte iz 8. člena Uredbe SFDR. Za

varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo

izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske

pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa

zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad

mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej

kot v petih letih.
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Pretekli donosi
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Zbirni kazalnik tveganja

Večje tveganjeManjše tveganje
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10 največjih naložb na datum:

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,66 %NAVAD. DELNICA

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,38 %NAVAD. DELNICA

INFOSYS TECHNOLOGIES LTD 4,87 %NAVAD. DELNICA

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,31 %NAVAD. DELNICA

X-TRACKERS MSCI TAIWAN 4,22 %SKLAD

ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS 3,98 %SKLAD

TENCENT HOLDINGS LTD 3,70 %NAVAD. DELNICA

ICICI BANK LTD 3,31 %NAVAD. DELNICA

HDFC BANK LTD 3,11 %NAVAD. DELNICA

BAIDU INC-CLASS A 2,85 %NAVAD. DELNICA

Gibanje VEP (v EUR) 4

Struktura portfelja po vrsti naložb na datum: 28. 4. 2023
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Struktura portfelja po državi izdajatelja na datum: 28. 4. 2023
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