Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - mešani fleksibilni

Triglav Aktivni

ISIN koda: SI0027101763

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Aktivni se glede na vrsto naložb ter glede na
naložbeno strategijo uvršča med mešane fleksibilne globalne
sklade s kapitalsko zaščito. Osnovni naložbeni cilj sklada je
zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob
uravnavanju stopnje tveganja s finančnimi mehanizmi. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot
mera uspešnosti ne upošteva primerjalnega indeksa, saj je
osnovni cilj kontrola volatilnosti ter zaščita kapitala. Prizadevno ciljanje letne volatilnosti znaša okoli 10 odstotkov, cilj zaščite kapitala pa je višina 80 odstotkov od najvišje dosežene
vrednosti enote premoženja podsklada v zadnjem letu dni.
Sklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 odstotkov sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških
vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga in enotah
ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene finančne instrumente
ter v denarju oziroma denarnih ustreznikih, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oziroma valuto.
Finančni mehanizmi pomenijo bodisi uravnavanje razmerij
med bolj tveganimi in manj tveganimi naložbami, bodisi uporabo izvedenih finančnih instrumentov za namen varovanja
pred tveganji na način, da se zagotovi kontrola volatilnosti in

zaščita kapitala. Cilj mehanizmov je zaščita kapitala na način, da se ta v obdobju enega leta ne bi znižala za več kot 20
odstotkov. Kljub mehanizmom za zaščito pa ni nobenega
jamstva oziroma garancije, da bo predmetni cilj tudi dosežen. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada
za namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji
tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v
1.6 poglavju prospekta krovnega sklada.
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadar koli (vsak
delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja.
Prihodki iz naslova dividend, obresti in čistega dobička se v
celoti reinvestirajo.
Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja temelji na oceni
velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad je sestavljen iz takšne kombinacije naložbenih razre-

dov, ki cilja na volatilnost 10 odstotkov. V praksi se to odraža
v zmerni naložbeni politiki, zaradi katere se sklad uvršča v 4.
kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer višja kategorija
predstavlja višji pričakovani donos in višje tveganje.
Opozorilo: Pri obvezniških naložbah obstaja kreditno tveganje, da izdajatelj v primeru ekonomskih težav ni zmožen v
celoti izplačati obresti in/ali glavnice, kar lahko povzroči padec vrednosti posamezne naložbe.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja, povezana s trajnostjo, negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,35 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2020.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Azija

ISIN koda: SI0021400138

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Azija se glede na vrsto naložb uvršča med
delniške sklade Azije-Pacifika. Osnovni naložbeni cilj sklada
je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na
osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti
upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih
indeksov: MSCI AC Asia EX Japan Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji
del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a
nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene
priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso
sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo
možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki
omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s
pomočjo napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost
preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo regionalno usmerjene, pretežno v delnice podjetij z
domicilom na trgih Azijsko-Pacifiške regije in v enote
delniških investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno poli-

tiko usmerjeno na področje Azijsko-Pacifiške regije. Naložbe
iz te regije bodo predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada.
Skupno bodo naložbe v delnice podjetij in v enote drugih
delniških investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 %
vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih
skladov bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala
naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-toback loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj
lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan)
zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki
iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo
UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med

bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja
/ preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,60 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških
ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu družbe,
na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in v 6.
poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

***0 %

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM, d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
ISIN koda: SI0021400633

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Evropa

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Evropa se glede na vrsto naložb uvršča med
delniške sklade Evrope. Osnovni naložbeni cilj sklada je
doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo
upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti
upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih
indeksov: MSCI Europe Index (95 %) in Compounded
Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor
naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec
lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni
del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne
odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo
primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij z domicilom
na trgih Evrope ter v enote delniških investicijskih skladov,

ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na področje Evrope.
Skupen delež takšnih naložb ne bo nižji od 80 % sredstev
sklada. Skupno bodo naložbe v delnice podjetij in v enote
drugih delniških investicijskih skladov predstavljale najmanj
85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 %
vseh sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v zvezi s
premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji
uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo
enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega
dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je
usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje,
ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5
let.

Tveganje in donos naložbe
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Višje tveganje
Potencialno višji donosi

Sklad bo izpostavljen predvsem tržnemu tveganju, ki vključuje možnost nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega
padca tečajev na kapitalskih trgih. Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj sklada v prihodnosti. Družba

ne zagotavlja, da bo ocena ostala enaka v prihodnje. Razmerje med donosnostjo in tveganjem se s časom lahko spremeni, kar lahko povzroči spremembo kategorizacije sklada.
Najnižja ocena na lestvici ne pomeni, da je naložba brez tveganj. Skladi kategorije 6 so bili v preteklosti nadpovprečno
volatilni. Volatilnost kaže, koliko je v preteklosti vrednost enote premoženja nihala navzgor in navzdol. Upoštevajoč zgodovinske podatke o volatilnosti so enote premoženja sklada
kategorije 6 lahko izpostavljene nadpovprečnim cenovnim
nihanjem. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja preden
ga vložite oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača manj.
Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter
ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu družbe, na
vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,56 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za uspešnost poslovanja

***0 %

*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.
**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.
***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki
bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev.
Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja sklada
spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2005.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM, d. d., Maribor
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
Triglav vzajemni skladi -

podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav High Yield Bond

ISIN koda: SI0021401482

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav High Yield Bond se glede na vrsto naložb uvršča med sklade obveznic zunaj naložbenega razreda.
Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti dolžniških
vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju
naložb. Sredstva sklada bodo upravljane aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki
je sestavljen iz naslednjih indeksov: Markit iBoxx EUR Liquid
High Yield Index (95 %) in Compounded Euro Short-Term
Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni
del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s
tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja
in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa.
Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada
od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so
omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada
in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je omejena
tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa.
Naložbe sklada bodo pretežno usmerjene v državne in podjetniške obveznice zunaj naložbenega razreda ter v enote

obvezniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Podsklad bo lahko del svojih sredstev vlagal tudi v instrumente denarnega trga in denarne depozite. Najmanj 70 %
sredstev podsklada bo izpostavljenih do obveznic zunaj naložbenega razreda in enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, in največ 30 % sredstev
do obveznic trgov v razvoju in enote obvezniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. Skupno bodo
naložbe v državnih in podjetniških obveznicah ali drugih oblikah olastninjenega dolga predstavljale najmanj 80 % sredstev. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v
zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-toback loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6
poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička
se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko
direktivo UCITS. Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od
3 let.

Tveganje in donos naložbe
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Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja temelji na oceni
velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz državnih in podjetniških obveznic izven nalo-

žbenega razreda, ki sodijo med srednje tvegane finančne
instrumente. Zaradi zmerne naložbene politike in izrazite
razpršenosti naložb se sklad uvršča v 4. kategorijo 7stopenjske lestvice, pri čemer višja kategorija predstavlja
višji pričakovani donos in višje tveganje.
Pri obvezniških naložbah obstaja kreditno tveganje, da izdajatelj v primeru ekonomskih težav ni zmožen v celoti izplačati
obresti in/ali glavnice, kar lahko povzroči padec vrednosti
posamezne naložbe. Sklad spremlja tveganja povezana s
trajnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko
upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*1,50 %

Izstopni stroški

**1,50 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

1,60 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za uspešnost poslovanja

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu družbe,
na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in v 6.
poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

***0 %

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo
potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Sklad je bil ustanovljen leta 2011.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.
Rezultat do 2017 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne
uporabljajo.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM, d. d. Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.
Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.

Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem, ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta
Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Hitro rastoča podjetja

ISIN koda: SI0021400120

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Hitro rastoča podjetja se glede na vrsto naložb
uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov podjetij z
nizko tržno kapitalizacijo. Osnovni naložbeni cilj sklada je
doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na
osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se
kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI United States Small Cap
Index (65 %), MSCI Europe Small Cap Index (30 %) in
Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).
Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa,
a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso
sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo
možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo
napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost preseganja
donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo
usmerjene pretežno v delnice podjetij z nizko tržno kapitaliza-

cijo (Small Cap) ter v enote delniških investicijskih skladov s
podobno naložbeno usmeritvijo, kot je usmeritev samega
sklada. Delež naložb z nizko tržno kapitalizacijo (podjetja s
tržno kapitalizacijo do 8 milijard EUR) ne bo nižji od 80 %
sredstev sklada. Skupno bodo naložbe v delnice podjetij in v
enote drugih delniških investicijskih skladov predstavljale
najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih
investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 %
vseh sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v zvezi s
premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji
uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki
sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada.
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko
direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med

bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,61 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM, d. d., Maribor.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.

Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.

Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
ISIN koda: SI0021400112

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Jugovzhodna Evropa

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Jugovzhodna Evropa se glede na vrsto naložb
uvršča med delniške sklade Jugovzhodne Evrope. Osnovni
naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti
enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju
sklada se ne uporablja primerjalnega indeksa za merilo uspešnosti.
Naložbe sklada bodo regionalno usmerjene, pretežno v delnice podjetij z domicilom v regiji Jugovzhodna Evropa ter v
enote delniških investicijskih skladov z naložbeno politiko,
usmerjeno na to regijo. Naložbe iz te regije bodo predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada. Skupno pa bodo naložbe v
delnice podjetij in v enote drugih investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada.

upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter
izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada.
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja.
Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti
reinvestirajo.
Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno
predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada.
Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za
namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki

Tveganje in donos naložbe
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Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi
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Višje tveganje
Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje.
Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko
ocena spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez

tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med bolj donosne in tvegane finančne
instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in
izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 5. kategorijo 7
-stopenjske lestvice, pri čemer višja kategorija predstavlja
višji pričakovani donos in višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,71 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
Triglav vzajemni skladi -

podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav Money Market EUR

ISIN koda: SI0021401516

Cilji in naložbena politika
Podsklad se v skladu z Uredbo o skladih denarnega trga uvršča med standardne sklade denarnega trga s spremenljivo
neto vrednostjo sredstev. Osnovni naložbeni cilj sklada je
ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami
na denarnem trgu ob visoki varnosti naložb (nizko tveganje)
ter visoki stopnji likvidnosti. Sredstva sklada bodo upravljana
aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki ga predstavlja indeks Compounded Euro
Short-Term Rate (€STR) Index (100 %). Večji del naložb
sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks.
Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S
tem je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo usmerjene v instrumente denarnega trga in bančne depozite, ki so izdani v evro
valuti ter v enote ciljnih skladov denarnega trga. Naložbe v

enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale
največ 10 % vseh sredstev.
Tehtana povprečna zapadlost finančnih instrumentov v sredstvih sklada (WAM) bo znašala največ 6 mesecev, tehtano
povprečno trajanje finančnih instrumentov v sredstvih sklada
(WAL) pa bo znašalo največ 12 mesecev.
Družba za upravljanje v zvezi s premoženjem podsklada ne
bo uporabljala posebnih tehnik upravljanja naložb.
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko
direktivo UCITS in uredbo o skladih denarnega trga.
Priporočilo: Zaradi izredno nizke stopnje tveganja sklada je
sklad primeren tudi za kratkoročno investiranje privarčevanih
sredstev.

Tveganje in donos naložbe
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Višje tveganje

Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja

kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Sklad je sestavljen pretežno iz instrumentov denarnega trga,
in bančnih depozitov, ki kot naložbeni razred sodijo med
najmanj tvegane finančne instrumente. Zaradi konservativne
naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad
uvršča v 1. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer višja
kategorija predstavlja višji pričakovani donos in višje tveganje.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

0,00 %

Izstopni stroški

*0,50 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

0,45 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

**0 %

*Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

**Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2012.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si, na
brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo
brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta
Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi -

Triglav Obvezniški

ISIN koda: SI0021400062

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Obvezniški se glede na vrsto naložb uvršča med splošne obvezniške sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada je zagotavljati
dolgoročno kapitalsko rast na osnovi tekočih prihodkov od obresti
dolžniških vrednostnih papirjev in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb. Sredstva sklada Triglav Obvezniški bodo upravljana
aktivno; naložbena politika bo nizko tvegana. Pri upravljanju se kot
mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz
naslednjih indeksov: IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return
Index (47,5 %), IBOXX Euro Eurozone Sovereign Overall Total
Return Index (47,5 %) in Compounded Euro Short-Term Rate
(€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene
priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del
primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega
sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je omejena
tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo pretežno usmerjene v državne in podjetniške ob-

veznice ter v enote obvezniških investicijskih skladov s podobno
naložbeno politiko. Sklad bo lahko del svojih sredstev vlagal tudi v
instrumente denarnega trga in bančne depozite, medtem ko naložbe v delnice niso dovoljene. Skupen delež naložb v obveznice,
druge oblike dolga in obvezniške investicijske sklade bo znašal
najmanj 80 % sredstev sklada. Sklad lahko vlaga tudi do največ 30
% sredstev v obveznice trgov v razvoju ter do 30 % v obveznice
zunaj naložbenega razreda. Prevladujoča dospelost obveznic se
bo gibala med 1 in 15 let. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala
naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back
loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6
poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno
izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega
dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z
evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Tveganje in donos naložbe
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Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz obveznic, ki kot naložbeni razred sodijo med

manj tvegane finančne instrumente. Zaradi konservativne
naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad
uvršča v 3. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer višja
kategorija predstavlja višji pričakovani donos in višje tveganje.
Pri obvezniških naložbah obstaja kreditno tveganje, da izdajatelj v primeru ekonomskih težav ni zmožen v celoti izplačati
obresti in/ali glavnice, kar lahko povzroči padec vrednosti
posamezne naložbe. Sklad spremlja tveganja povezana s
trajnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko
upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*1,50 %

Izstopni stroški

**1,50 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

1,33 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

***0 %

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s
stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno
rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Sklad je bil ustanovljen leta 2004.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.
Rezultat do 17. 09. 2021 je bil dosežen pod pogoji, ki se več
ne uporabljajo.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - mešani defenzivni

Triglav Preudarni

ISIN koda: SI0027101748

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med
mešane defenzivne globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj
sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Sklad bo vodil aktivno politiko
upravljanja sredstev, vendar bo imel v vsakem trenutku manj
kot 35 % sredstev, naloženih v lastniške vrednostne papirje
in enote delniških ciljnih skladov. Pri upravljanju se kot mera
uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz
naslednjih indeksov: MSCI World Index (25 %), IBOXX Euro
Eurozone Sovereign Overall Total Return Index (35 %),
IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return Index (35 %) in
Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).
Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa,
a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso
sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo
možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo
napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost preseganja
donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo

uravnotežene. Delež naložb v delnice podjetij ter enote delniških investicijskih skladov ne bo dosegal 35 % vrednosti
sredstev. Sklad se ne bo osredotočal na posamezno državo
ali podregijo oziroma valuto. Naložbe v delnice oziroma enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale
največ 10 % vseh sredstev. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se bo sklad osredotočil pretežno
na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter
podjetniške obveznice v državah članicah Evropske unije.
Povprečna dospelost obveznic bo 1 do 10 let. Družba za
upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene
varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene
finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno
izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in
čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je
usklajeno z evropsko direktivo UCITS. Priporočilo: Ta sklad
mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti
svoj denar v obdobju, krajšem od 3 let.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja temelji na oceni
velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen tako iz obvezniških kot delniških naložb, pri čemer je

delež obvezniških naložb pomembno višji. Zaradi konservativne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se
sklad uvršča v 4. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer
višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in višje
tveganje.
Pri obvezniških naložbah obstaja kreditno tveganje, da izdajatelj v primeru ekonomskih težav ni zmožen v celoti izplačati
obresti in/ali glavnice, kar lahko povzroči padec vrednosti
posamezne naložbe. Sklad spremlja tveganja povezana s
trajnostjo. V primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko
upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*1,50 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

1,83 %

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Sklad je bil ustanovljen leta 2020.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.
Rezultat do 17. 09. 2021 je bil dosežen pod pogoji, ki se več
ne uporabljajo.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Rastoči trgi

ISIN koda: SI0021400096

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Rastoči trgi se glede na vrsto naložb uvršča
med delniške globalne sklade trgov v razvoju. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se
kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI Emerging Markets Index
(95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index
(5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega
indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki
niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki
omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada
bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij z domicilom na
hitro rastočih trgih v razvoju: Latinska Amerika, Afrika, AzijaPacifik in Evropa ter v enote delniških investicijskih skladov,

ki imajo naložbeno politiko usmerjeno na navedene trge.
Skupno bodo takšne naložbe predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada. Pri tem bodo sredstva investirana v vsaj dve
različni podregiji globalnih trgov v razvoju; naložbe v posamično podregijo ne bodo presegale 80 % sredstev sklada.
Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno
predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Družba za
upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene
varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju
prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali
celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje
sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,60 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.

Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.

Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - mešani

Triglav Renta

ISIN koda: SI0021400054

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Renta se glede na vrsto naložb uvršča med
mešane uravnotežene globalne sklade. Osnovni naložbeni
cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob zmerni stopnji tveganja. Sklad bo vodil aktivno
politiko upravljanja sredstev na osnovi strateške alokacije
sredstev. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva
primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov:
MSCI World Index (50 %), IBOXX Euro Eurozone Sovereign
Overall Total Return Index (22,5 %), IBOXX Euro Liquid Corporates Total Return Index (22,5 %) in Compounded Euro
Short-Term Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada
je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih
priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira
tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture
naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem
je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo uravnotežene.

Delež naložb v delnice podjetij ter enote delniških investicijskih skladov se bo gibal med 35 % in 65 % vrednosti sredstev, odvisno od razmer na trgih vrednostnih papirjev. Sklad
se ne bo osredotočal na posamezno državo ali podregijo
oziroma valuto. Naložbe v delnice oziroma enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 %
vseh sredstev. Pri investiranju sredstev v dolžniške vrednostne papirje se bo sklad osredotočil pretežno na državne obveznice in obveznice z državnim jamstvom ter podjetniške
obveznice v državah članicah Evropske unije. Povprečna
dospelost obveznic bo 3 do 10 let. Družba za upravljanje bo
v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred
tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega
sklada. Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli
(vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot
premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička
se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z
evropsko direktivo UCITS. Priporočilo: Ta sklad mogoče ne
bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v
obdobju, krajšem od 3 let.

Tveganje in donos naložbe
1

2

3

4

Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi

5

7

6
Višje tveganje

Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen tako iz obvezniških kot delniških naložb, pri čemer sta

oba naložbena razreda približno uravnotežena. Zaradi zmerne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad
uvršča v 4. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri čemer višja
kategorija predstavlja višji pričakovani donos in višje tveganje. Pri obvezniških naložbah obstaja kreditno tveganje, da
izdajatelj v primeru ekonomskih težav ni zmožen v celoti
izplačati obresti in/ali glavnice, kar lahko povzroči padec
vrednosti posamezne naložbe.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,08 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.
Sklad je bil ustanovljen leta 1999.

Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro in je prikazana
samo za obdobje, ko je sklad usklajen z evropsko direktivo
(UCITS).
Rezultat do 17. 09. 2021 je bil dosežen pod pogoji, ki se več
ne uporabljajo.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Severna Amerika

ISIN koda: SI0021400104

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva
sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera
uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz
naslednjih indeksov: MSCI USA Price Return Index (95 %) in
Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).
Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa,
a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso
sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo
možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo
napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost preseganja
donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo primarno usmerjene v delnice podjetij z domicilom na razvitih
delniških trgih ZDA, Kanade in Bahamov ter v enote delniških
investicijskih skladov, ki imajo naložbeno politiko usmerjeno

na področje teh trgov. Naložbe v delnice iz te regije bodo
predstavljale najmanj 80 % sredstev sklada. Skupno pa
bodo naložbe v delnice podjetij in v enote drugih investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo predstavljale največ 10 % sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja
pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali
celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje
sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje,
ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5
let.

Tveganje in donos naložbe
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Potencialno nižji donosi
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Višje tveganje

Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,56 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Dunajska cesta 20, Ljubljana, članica
Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Steber Global

ISIN koda: SI0021400047

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Steber Global se glede na vrsto naložb uvršča
med delniške globalne sklade. Osnovni naložbeni cilj sklada
je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se
kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (68 %), MSCI
Emerging Markets Index (27 %) in Compounded Euro ShortTerm Rate (€STR) Index (5 %). Večji del naložb sklada je
sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi
v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega
indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je
omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega
indeksa. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice
podjetij z domicilom v vsaj dveh regijah in v enote delniških
ciljnih skladov, pri čemer bo najmanj 20 % sredstev nalože-

nih v državah trgov v razvoju. Naložbe v posamično regijo ne
bodo dosegle 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov bodo
skupaj predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada.
Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno
predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Družba za
upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene
varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju
prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali
celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje
sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Višje tveganje
Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med

bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala.
Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V primeru
ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,56 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 1998, leta 2005 pa se je preoblikoval v vzajemni sklad.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro in je prikazana
samo za obdobje, ko je sklad usklajen z evropsko direktivo
(UCITS).

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 25. 10. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Svetovni razviti trgi

ISIN koda: SI0021400088

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Svetovni razviti trgi se glede na vrsto naložb
uvršča med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni
naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti
premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se
kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je
sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World Index (95 %)
in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).
Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen.
Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso
sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo
možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki
omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s
pomočjo napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost
preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe
sklada bodo globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice
podjetij z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter
v enote delniških investicijskih skladov, ki imajo naložbeno

politiko usmerjeno na razvite kapitalske trge. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov bo najmanj 80 odstotna, naložbe v posamično podregijo pa ne bodo presegale
80 % sredstev sklada. Skupno pa bodo naložbe v delnice
podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov
predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe
v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada. Družba za
upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene
varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe
za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno
ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova
dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje,
ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5
let.

Tveganje in donos naložbe
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Višje tveganje
Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,57 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za obstoječe vlagatelje, ki varčujejo pod
pogoji nekaterih varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi
izstopnih stroškov vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno
s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2006.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
ISIN koda: SI0027101755

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Tehnologija

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Tehnologija se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade sektorja Informacijska tehnologija ter sorodnih panog iz
sektorjev potrošnih dobrin in komunikacijskih storitev. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada
bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI
ACWI Information Technology Index (60 %), MSCI ACWI Media &
Entertainment Index (25 %), MSCI ACWI Internet & Direct Marketing
Retail Index (10 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR)
Index (5 %). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega
indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen.
Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture
naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja
so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se
merijo s pomočjo napake sledenja. S tem je omejena tudi možnost
preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo
usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja Informacijska tehnologija in sorodnih panog, katerih poslovanje temelji predvsem na
uporabi informacijske tehnologije, (kot na primer: videoigre, socialni

mediji, internet, internetna prodaja, ipd.) ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen delež takšnih
naložb ne bo nižji od 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov pa bodo skupaj
predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v enote
drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ 10 %
vseh sredstev. Sredstva podsklada Triglav Tehnologija bodo naložena v izvedene finančne instrumente za namen trgovanja ter v prenosljive vrednostne papirje in/ali instrumente denarnega trga z vgrajenim izvedenimi finančnim instrumentom, kot je opredeljeno v skupnem delu prospekta v poglavju 1.2. Družba za upravljanje bo v zvezi
s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back
loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6
poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno
izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega
dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z
evropsko direktivo UCITS. Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Nižje tveganje
Potencialno nižji donosi
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Višje tveganje
Potencialno višji donosi

Ocena pričakovane donosnosti in tveganja temelji na oceni
velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,57 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.
Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Sklad je bil ustanovljen leta 2020.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem, ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Top Brands

ISIN koda: SI0021401524

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Top Brands se glede na vrsto naložb uvršča
med delniške globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend.
Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju
sklada se ne uporablja primerjalnega indeksa za merilo uspešnosti.
Naložbe sklada bodo globalno usmerjene, in sicer pretežno v
delnice podjetij s prepoznavnimi blagovnimi znamkami ter z
domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov ter v enote
delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno politiko podobno
naložbeni politiki sklada, brez osredotočanja na eno državo
ali podregijo.
Skupno bodo naložbe v delnice podjetij in v enote drugih
delniških investicijskih skladov predstavljale najmanj 85 %
vseh sredstev sklada. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov bo najmanj 80 odstotna.

Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za
namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji tehniki
upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter
izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6 poglavju prospekta krovnega sklada.
Vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno izplačilo enot premoženja.
Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti
reinvestirajo.
Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Naložbe v enote drugih investicijskih skladov bodo skupno
predstavljale največ 10 % vseh sredstev sklada.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,57 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za uspešnost poslovanja

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za obstoječe vlagatelje, ki varčujejo pod
pogoji nekaterih varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi
izstopnih stroškov vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške, ki
bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev.
Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja sklada
spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2012.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi

Triglav vzajemni skladi - delniški

Triglav Zdravje in farmacija

ISIN koda: SI0021401441

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Zdravje in farmacija se glede na vrsto naložb
uvršča med delniške sklade sektorja Zdravstvo. Osnovni
naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti
enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov, v manjši
meri pa tudi dividend in obresti. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki je sestavljen iz naslednjih indeksov:
MSCI World Health Care Index (95 %) in Compounded Euro
Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).Večji del naložb sklada
je sestavni del primerjalnega indeksa, a nabor naložbenih
priložnosti s tem ni nujno omejen. Upravljavec lahko - z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti - investira
tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omejujejo možne odklone strukture
naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost posameznega sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S tem
je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega indeksa. Naložbe sklada bodo usmerjene pretežno v delnice podjetij iz sektorja Zdravstvo ter v enote delniških investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko. Skupen de-

lež takšnih naložb ne bo nižji od 80 % sredstev sklada. Naložbe v delnice podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov pa bodo skupaj predstavljale najmanj 85 %
vseh sredstev sklada. Naložbe v enote drugih investicijskih
skladov bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala naslednji
tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v
1.6 poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od
družbe za upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva
delno ali celotno izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega dobička se v celoti reinvestirajo.
Poslovanje sklada je usklajeno z evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki
nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja je izdelana na
osnovi preteklih podatkov o poslovanju sklada. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestav-

ljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med
bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje.
Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja nadpovprečno
nihala. Sklad spremlja tveganja povezana s trajnostjo. V
primeru ocene, da bi tveganja povezana s trajnostjo negativno vplivala na donosnost, se ta vidik lahko upošteva pri izbiri
naložbe. Sicer pa sklad ne nalaga z namenom spodbujati
okoljske in/ali socialne značilnosti.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,56 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za uspešnost poslovanja

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za obstoječe vlagatelje, ki varčujejo pod
pogoji nekaterih varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi
izstopnih stroškov vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2011.
Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali
razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.,
Slovenska 54, Ljubljana, članica Skupine Triglav
podsklad Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi
ISIN koda: SI0021401706

Triglav vzajemni skladi - delniški
družbeno odgovorni

Triglav Zeleni

Cilji in naložbena politika
Sklad Triglav Zeleni se glede na vrsto naložb uvršča med delniške
globalne sklade razvitih trgov. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend. Sredstva sklada bodo upravljana aktivno.
Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks, ki
je sestavljen iz naslednjih indeksov: MSCI World ESG Leaders Index
(95 %) in Compounded Euro Short-Term Rate (€STR) Index (5 %).
Sklad spodbuja okoljske in socialne značilnosti ter prakse dobrega
upravljanja tako, da vlaga v podjetja, ki izpolnjujejo kriterije družbene
odgovornosti. Izpostavljenost do takih naložb bo najmanj 80 % sredstev sklada. Za presojo izpolnjevanja kriterijev družbene odgovornosti
se uporablja Metodologija družbe Triglav Skladi za doseganje trajnostnih značilnosti naložb za podsklad Triglav Zeleni, ki je dostopna
na spletni strani družbe. Primerjalni indeks je skladen s trajnostnimi
značilnostmi, kar izhaja tudi iz metodologije primerjalnega indeksa, ki
je objavljena na spletni strani družbe MSCI Inc. (MSCI ESG Leaders
Methodology). Večji del naložb sklada je sestavni del primerjalnega
indeksa, a nabor naložbenih priložnosti s tem ni nujno omejen. Interni
limiti omejujejo možne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki
sestavljajo primerjalni indeks. Odstopanja so omejena z limiti, ki omejujejo tveganost sklada in se merijo s pomočjo napake sledenja. S

tem je omejena tudi možnost preseganja donosnosti primerjalnega
indeksa. Sklad bo nalagal sredstva v delnice podjetij, ki izpolnjujejo
kriterije družbene odgovornosti, z domicilom v vsaj dveh podregijah
razvitih trgov in v enote delniških ciljnih skladov, ki imajo naložbeno
politiko usmerjeno na družbeno odgovorna podjetja razvitih trgov,
brez osredotočanja na eno državo ali podregijo. Naložbe v delnice
podjetij in v enote drugih delniških investicijskih skladov bodo skupaj
predstavljale najmanj 85 % vseh sredstev sklada. Naložbe v
enote drugih investicijskih skladov bodo skupno predstavljale največ
10 % vseh sredstev sklada. Družba za upravljanje bo v zvezi s premoženjem sklada za namene varovanja pred tveganji uporabljala
naslednji tehniki upravljanja naložb: kritna posojila (back-to-back
loans) ter izvedene finančne instrumente, ki sta opredeljeni v 1.6
poglavju prospekta krovnega sklada. Vlagatelj lahko od družbe za
upravljanje kadarkoli (vsak delovni dan) zahteva delno ali celotno
izplačilo enot premoženja. Prihodki iz naslova dividend in čistega
dobička se v celoti reinvestirajo. Poslovanje sklada je usklajeno z
evropsko direktivo UCITS.
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, krajšem od 5 let.

Tveganje in donos naložbe
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Ocena pričakovane donosnosti in tveganja temelji na oceni
velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. Podatki, ki se
uporabljajo za izračun, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila
donosnosti in tveganja v prihodnje. Glede na dejansko poslovanje sklada v prihodnosti se lahko ocena spremeni. Najnižja
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad je sestavljen pretežno iz delnic, ki kot naložbeni razred sodijo med

bolj donosne in tvegane finančne instrumente. Zaradi zmerno agresivne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se sklad uvršča v 6. kategorijo 7-stopenjske lestvice, pri
čemer višja kategorija predstavlja višji pričakovani donos in
višje tveganje. Opozorilo: Zaradi pretežno delniških naložb
sklada je pričakovano, da bo vrednost enote premoženja
nadpovprečno nihala. Sklad nalaga z namenom spodbujati
trajnostne značilnosti. Tveganja glede trajnosti so vključena
v postopek upravljanja tveganj tako, da družba redno ugotavlja in meri izpostavljenost okoljskim in socialnim vidikom
ter jih po potrebi ustrezno znižuje. Vpliv tveganj glede trajnosti je manjši za sklade, ki pri naložbenih odločitvah upoštevajo okoljske in socialne kriterije, večji pa za sklade, ki teh
kriterijev ne upoštevajo.

Stroški
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
Vstopni stroški

*3,00 %

Izstopni stroški

**2,00 %

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja /
preden ga vložite / preden so izplačani izkupički vaše naložbe.
Stroški iz sklada v teku leta
Celotni stroški poslovanja sklada

2,58 %

Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za poslovanje

***0 %

Vstopni in izstopni stroški so vedno prikazani z najvišjimi
vrednostmi, saj v nekaterih primerih vlagatelj lahko plača
manj. Podrobnejše informacije o vstopnih in izstopnih stroških ter ostalih stroških so vlagateljem na voljo na sedežu
družbe, na vpisnih mestih, na spletni strani www.triglavskladi.si in
v 6. poglavju Prospekta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
*Vstopni stroški se v primeru višjih vplačil znižujejo; tudi v času promocijskih akcij so ti stroški
nižji ali jih ni.

**Izstopni stroški veljajo le v posebnih primerih za vlagatelje, ki varčujejo pod pogoji nekaterih
varčevalnih shem. V primeru enkratnih vplačil družba Triglav Skladi izstopnih stroškov
vlagateljem ne zaračunava oziroma ti znašajo 0 %.

***Družba Triglav Skladi ne zaračunava tovrstnih provizij.

Stroški, ki jih neposredno oziroma posredno družbi za upravljanje plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni stroški poslovanja), se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada,
vključno s stroški trženja in distribucije sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe.

Celotni stroški poslovanja zajemajo provizijo za upravljanje,
provizijo za opravljanje skrbniških storitev in druge stroške,
ki bremenijo premoženje sklada in ne neposredno vlagateljev. Obseg teh stroškov se glede na aktivnost upravljanja
sklada spreminja.

Obseg celotnih stroškov poslovanja temelji na dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je izteklo 31. 12. 2021.

Pretekla uspešnost

Sklad je bil ustanovljen leta 2016.

Prikazani podatki o pretekli donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti.

Pretekla donosnost je izračunana v valuti evro.

Iz izračuna pretekle donosnosti je izključen vpliv vstopnih in
izstopnih stroškov ter davkov.

Rezultat do 2019 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne
uporabljajo.

Uporabne informacije
Skrbnik premoženja: Nova KBM d. d., Maribor.
Dodatne informacije, prospekt, zadnje letno poročilo in vsa
naknadna polletna poročila so vlagateljem v slovenskem
jeziku brezplačno na voljo na spletni strani www.triglavskladi.si,
na brezplačni telefonski številki 080 10 19, preko elektronske
pošte info@triglavskladi.si ali na vseh pooblaščenih vpisnih
mestih.
Vrednosti enot premoženja (VEP) sklada so vlagateljem
dostopne na spletni strani upravljavca www.triglavskladi.si.
Informacije o politiki prejemkov so vlagateljem dostopne na
spletni strani www.triglavskladi.si. Vlagatelji lahko zahtevajo brezplačen izvod informacij o politiki prejemkov v tiskani
obliki.

ta Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.
Prospekt in redna poročila se nanašajo na krovni sklad, med
tem, ko ta dokument s ključnimi podatki za vlagatelje opisuje
zgolj enega od njegovih podskladov.
V skladu z zakonom so sredstva in obveznosti (premoženje) sklada ločeni od premoženja drugih skladov v okviru krovnega
sklada in skladov, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, njenega premoženja ter premoženja skrbnika sklada.
Vlagatelji lahko prehajajo med skladi v okviru krovnega sklada. Informacije o tem so na voljo na spletni strani
www.triglavskladi.si, na brezplačni telefonski številki
080 10 19, preko elektronske pošte info@triglavskladi.si ali
na vseh pooblaščenih vpisnih mestih.

Davčna zakonodaja Republike Slovenije - države članice, v
kateri je sklad ustanovljen, vpliva na davčni položaj vlagatelja.
Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. lahko odgovarja
samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu
zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekSkladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družbi Triglav Skladi, d. o. o.
se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih papirjev. Ti ključni podatki za vlagatelje
odražajo stanje na dan 18. 01. 2022.

www.triglavskladi.si
info@triglavskladi.si

