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Ustanovitev kot vzajemni sklad

Upravljavska provizija

Naložbena politika

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

aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja proizvodnje in storitev,

povezanih s podaljševanjem življenjske dobe in izboljševanjem kvalitete

življenja ter s spodbujanjem trajnostnih vidikov v poslovanju njihovih

izdajateljev (ESG). Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v

delnicah, vsaj 80 % v delnicah iz sektorjev zdravstva ter trajnih in

osnovnih potrošnih dobrin, najmanj 75 % pa 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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Vrsta sklada

Primerjalni indeks

MSCI World Health Care 60 %

MSCI World Consumer Staples 25 %

MSCI World Consumer Discretionary 15 %

Pretekli donosi

-4,34 %1-letni

27,38 %3-letni (kumulativno)

62,18 %5-letni (kumulativno)

-0,021 %Povprečna tedenska donosnost
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Zbirni kazalnik tveganja

Večje tveganjeManjše tveganje

28. 4. 2023
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10 največjih naložb na datum:

AMAZON.COM INC 4,33 %NAVAD. DELNICA

HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 3,25 %SKLAD

JOHNSON & JOHNSON 3,23 %NAVAD. DELNICA

ABBOTT LABORATORIES 3,01 %NAVAD. DELNICA

UNITEDHEALTH GROUP INC 2,83 %NAVAD. DELNICA

NOVARTIS AG 2,79 %NAVAD. DELNICA

CON. DISC. SELECT SECTOR SPDR 2,78 %SKLAD

PROCTER & GAMBLE CO 2,68 %NAVAD. DELNICA

ROCHE HOLDING AG 2,60 %NAVAD. DELNICA

ABBVIE INC 2,50 %NAVAD. DELNICA

Gibanje VEP (v EUR) 4

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