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 Stopnja tveganja  Mešani podsklad Posodobljeno dne 06.04.2012 

   Minimalni časovni horizont vlaganja: > 5 let 
 

 
  

 Gibanje vrednosti sklada 

 

   

 Naložbeni cilj in politika  

 Naložbeni cilj podsklada ALTA PRIMUS je zagotavljanje 
dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, zlasti 
v daljšem časovnem obdobju (npr. treh ali več letih), predvsem iz 
naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend 
in prejemki od obresti. Ocenjevanje uresničitve ciljev naložb bo 
potekalo redno s primerjavo donosnosti podsklada z gibanjem 
borznih indeksov (kombinacija: SBITOP 20 % + DJ EURO 
STOXX 50 30 % + IBOXX EUR SOV OA TR 50 %).  
Sredstva podsklada bodo naložena v finančne instrumente z 
upoštevanjem splošnih omejitev, opredeljenih v skupnem delu 
prospekta in v skladu z omejitvami, opredeljenimi v tem poglavju.  
Podsklad ima lahko največ 20 % sredstev vloženih v tržne 
vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga posameznega 
izdajatelja, če gre za naložbe v tržne vrednostne papirje ali 
instrumente denarnega trga, in ki jih izdajo ali zanje jamčijo 
Republika Slovenija ali njena lokalna oziroma regionalna 
skupnost, posamezna država članica Evropske unije ali njena 
lokalna oziroma regionalna skupnost, tuja država ali posamezna 
javna mednarodna organizacija, ki ji pripada ena ali več držav 
članic.  

 

   

 
 

 

Zakaj ALTA PRIMUS?  

Mešani podsklad vzdržuje precej uravnoteženo strukturo 
lastniških in dolžniških naložb, kar mu omogoča relativno 
stabilnost in hkrati rast na daljši rok. Delniške naložbe so 
usmerjene poleg Slovenije predvsem v države EU, kar 
zmanjšuje valutno tveganje podsklada. ALTA PRIMUS 
(Publikum Primus) je eden najuspešnejših mešanih podskladov v 
Sloveniji, kar potrjuje večkratni prejem nagrade Zlati V za 
najboljši sklad/podsklad v segmentu mešanih 
skladov/podskladov.

 

 

 
 Podatki do 31.03.2012 Letos 2011 2010 2009 2008 Od začetka 

 Podsklad 5,96%  -18,21%  0,97% 10,35% -38,40% 17,82% 
   

 Struktura sklada  Podatki na dan 31.03.2012 

 Struktura naložb podsklada po vrsti naložb  
 Delnice 49,75% 

 

 Obveznice 36,50% 
 Investicijski kuponi 7,15% 
 Depoziti 2,65% 
 Instrumenti denarnega trga 2,26% 
 Ostalo 1,69% 
   
 Struktura naložb podsklada po državah   
 Slovenija 57,50% 

 

 Nemčija 13,36% 
 Švica 6,00% 
 ZDA 4,91% 
 Rusija 3,98% 
 Ostalo 14,25% 
   
 Struktura naložb podsklada po dejavnostih  
 Finance 33,44% 

 

 Energetika 15,22% 
 Zdravstvo in Farmacija 8,91% 
 Potrošne dobrine 6,96% 
 Osnovne potrošne dobrine 6,95% 
 Ostalo 28,52% 
   
 Struktura naložb podsklada po valutah   
 EUR 84,23% 

 

 

 

 

 
 CHF 6,00% 
 USD 5,63% 
 GBP 2,08% 
 HRK 1,60% 
 Ostalo 0,47% 
   

 Največje naložbe sklada Podatki na dan 31.12.2011 
 TRIGLAV STEBER I 5,52%  
 MARIBOR FINANCE B.V. 3,69% 
 OBVEZNICA KDH2  3,65% 
 KRKA D.D. NOVO MESTO 3,53% 
 APPLE COMPUTER 3,36% 

  

 Osnovne informacije sklada   

 Geografska usmerjenost Slovenija, Evropa 

 

Vstopna provizija*  

 Sektorska usmerjenost ni opredeljena za enkratna vplačila  max. 3,00% 

 Začetek poslovanja sklada 09.02.2004 za imetnike VN Alta 5+ ali Alta 10+ max. 1,50% 

 Valuta EUR za imetnike VN Alta Baby 0% 

   
*Celotno lestvico vstopnih provizij najdete v Trženjski politiki Krovnega 
sklada ALTA. 

  Izstopna provizija 0% 

  Upravljavska provizija     2,00% 

ČVS (v mio EUR) na dan 31.03.2012 19,96 Prestopna provizija** 0% 

ISIN koda SI0021400815 **Prestopi med podskladi Krovnega sklada ALTA so brezplačni z nekaterimi 
izjemami. Prestopi med ALTA vzajemnimi skladi in podskladi Krovnega 
sklada ALTA imajo vstopne  in  izstopne provizije po veljavni lestvici. 
Trženjska poltika Krovnega sklada ALTA;  
Trženjska politika indeksnega vzajemnega sklada ALTA EUROSTOCK. 
Trženjska politika sklada prilagodljive sestave naložb ALTA SENIOR. 

Banka skrbnica NLB d.d. 

TER (01.01.2011 – 31.12.2011) 2,16% 

PTR (01.01.2011 – 31.12.2011) 14,93% 

    
 
ALTA Skladi, družba za upravljanje d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, upravlja mešani podsklad ALTA PRIMUS. Prospekt krovnega sklada z 
vključenimi pravili upravljanja ter izvleček prospekta, kjer je točen opis investicijske politike, je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe vsak delavnik od 
9.00 do 15.00 ure oziroma vsak trenutek preko spletnih strani www.alta-skladi.si ter na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena 
vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta-skladi.si, kjer so dostopna tudi letna in polletna poročila podsklada ter režim vstopnih in izstopnih 
stroškov. Vlagatelj ima poleg omenjenih dokumentov tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega ter polletnega poročila. OPOZORILO: Pretekla 
donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost delniških podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). 
Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopno provizijo (najvišja je 3%). Izstopne provizije ni. Donos tako znižajo samo vstopni stroški. 

 www.alta-skladi.si    080 10 60 

 ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.  

Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel.: 01 3 200 400, Fax: 01 3 200 401 

www.alta.si  

 

http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/AANeprenosljivi/Trzenjska%20politika%20z%20lestvico%20vstopnih%20in%20izstopnih%20stro%C5%A1kov.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/ALTA%20EUROSTOCK/Trzenjska%20politika%20ALTA%20Eurostock.pdf
http://www.alta.si/Doc/ALTA_Skladi/Dokumenti/1%20ALTA%20skupni%20dokumenti/Tr%C5%BEenjska%20politika/Trzenjska%20politika_ALTA%20Senior.pdf
http://alta.si/Vzajemni_skladi
http://www.alta-skladi.si/
http://www.alta-skladi.si/

