
Vrednost enote odkupne košarice v eurih: 100.000,00

Vrednostni papir Število lotov Vrednost v eurih Delež

DENAR 21.370,99                       21,37%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 521                             8.804,90                          8,80%
CINKARNA CELJE D.D. 41                                8.774,00                          8,77%
UNIOR ZREČE 502                             8.734,80                          8,73%
GORENJE VELENJE D.D. 1.256                          6.405,60                          6,41%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 154                             4.804,80                          4,80%
KRKA D.D. NOVO MESTO 82                                4.756,00                          4,76%
PETROL D.D. LJUBLJANA 13                                4.576,00                          4,58%
TELEKOM D.D. 53                                4.621,60                          4,62%
ATLANTIC GRUPA 28                                3.577,72                          3,58%
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 484                             3.521,29                          3,52%
AD PLASTIK D.D. 132                             3.240,12                          3,24%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 422                             3.206,90                          3,21%
RIVIERA POREČ 549                             3.175,16                          3,18%
SC FONDUL PROPRIETATEA SA 15.002                        2.928,84                          2,93%
HOTELI BERNARDIN 2.599                          2.858,90                          2,86%
TRANSGAZ SA MEDIAS 22                                1.974,69                          1,97%
ARENA HOSPITALITY GROUP DD 22                                1.337,48                          1,34%
ADRIS GRUPA 23                                1.330,21                          1,33%

Mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa ALTA.SI

Odkupna košarica na dan 2.2.2018

Skladno s točko 10.2.3. v povezavi z dodatkom F Prospekta Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja družba za 
upravljanje omogoča odkup investicijskih kuponov tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji, in sicer iz odkup investicijskih kuponov 

podsklada Fleksibilni mešani podsklad – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI. Odkupna vrednost investicijskega kupona se izplača v deležih 
prenosljivih vrednostnih papirjev, ki odražajo sestavo naložb podsklada, preostanek do celotne odkupne vrednosti investicijskega 

kupona pa se imetniku investicijskega kupona izplača v denarju.  
Družba za upravljanje bo odkup investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji izvršila le ob predhodnem soglasju imetnika 

investicijskih kuponov. Imetnik investicijskega kupona soglasje za odkup s prenosljivimi vrednostnimi papirji poda na obrazcu za 
izplačilo ali na poziv družbe za upravljanje s posebnim pisnim potrdilom.

Družba za upravljanje bo odkup investicijskih kuponov s prenosljivimi vrednostnimi papirji omogočila le v primeru odkupnih vrednosti 
investicijskih kuponov, ki na obračunski dan presegajo 1 % sredstev podsklada oziroma 100.000 EUR za podsklad, katerega sredstva ne 

dosegajo 10 milijonov EUR.
Družba za upravljanje na spletni strani www.alta.si dnevno objavljala t.i. odkupno košarico. Odkupna košarica vsebuje seznam 

prenosljivih vrednostnih papirjev, ki jih bo imetnik z odkupom investicijskih kuponov pridobil ter minimalno količino vsakega 
prenosljivega vrednostnega papirja v košarici. Minimalna količina se določi na način, da se minimalni znesek 100.000 EUR pomnoži z 
deležem posameznega prenosljivega vrednostnega papirja v sredstvih podsklada, ta pa se deli s tečajem posameznega vrednostnega 

papirja na zadnji razpoložljivi obračunski dan. Ciljni skladi, instrumenti denarnega trga ter izvedeni finančni instrumenti v sredstvih 
podsklada se upoštevajo v izračunu odkupne košarice, vendar se njihova vrednost izplača v denarju.

Imetniku investicijskih kuponov lahko pri izplačilu odkupne vrednosti investicijskega kupona s prenosljivimi vrednostnimi papirji 
nastanejo dodatni stroški v obliki borznega posredovanja pri prodaji odkupljenih vrednostnih papirjev na organiziranem trgu in stroški 
preknjižbe. Družba za upravljanje v izogib nesorazmerno visokemu deležu stroškov borznega posredovanja za imetnika investicijskih 
kuponov pri odkupu iz odkupne košarice izvzame vse vrednostne papirje, katerih odkupna vrednost v košarici ne presega 1.000 EUR, 

njihovo vrednost pa izplača v denarju.
Imetniku investicijskih kuponov se odkupna vrednost investicijskih kuponov izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji le po celem 

večkratniku odkupne košarice. Preostanek do celotne odkupne vrednosti investicijskega kupona se imetniku izplača v denarju. 
Najmanjša odkupna enota je 1 odkupna košarica.

Obračunski dan za odkupno košarico je enak obračunskemu dnevu za izplačila v denarju.


