
    

Dokument s ključnimi informacijami 
Namen 

V tem dokumentu so navedene ključne informacije o tem naložbenem produktu (PRIIP). Dokument ni tržno gradivo. 

Informacije so predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim 

dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. 

Produkt 

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. ( v nadaljevanju tudi „Sklad“) – ISIN: SK3110000708 

Proizvajalec PRIIP: IAD Investments, správ. spol., a.s. ( v nadaljevanju tudi „Družba“) 

Spletišče proizvajalca PRIIP: www.iad.sk 

Dodatne informacije dobite na telefonski številki: brezplačna informacijska linija za Slovaško 0800 601 601. 

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (v nadaljevanju "NBS"), www.nbs.sk, je odgovorna za 

nadzor družbe v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami.  

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava je odobren v Slovaški republiki in ga ureja NBS. Sklad 

je bil ustanovljen na Slovaškem in ga upravlja Družba. Sklad izpolnjuje zahteve Direktive 2009/65/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za 

vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (UCITS). 

Datum nastanka / zadnje posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami: 01.01.2023 / 28.02.2023. 

Kaj je ta produkt? 

Vrsta: Sklad je standardni odprti vzajemni sklad, ustanovljen in upravljan v skladu z zakonom št. 203/2011 Zb. o kolektivnih 

naložbah kot je bil spremenjen.  

Trajanje: Sklad je brez dospelosti, ustvarjen je za nedoločen čas. Družba lahko sklad ukine ali ga pripoji drugemu skladu 

na podlagi sklepa NBS v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Vlagatelj lahko dnevno zahteva izplačilo enot premoženja, 

ki mu bo izplačano brez nepotrebnega odlašanja po vročitvi popolnega zahtevka. 

Ciele: Cilj Sklada je doseganje višje srednjeročne in dolgoročne donosnosti za vlagatelje. Ciljna usmeritev Sklada je mešani 

vzajemni sklad. Vlaga predvsem v delnice, pa tudi v obveznice, instrumente denarnega trga in ostale sklade ter vrednostne 

papirje kolektivnih naložbenih podjemov, katerih temeljna sredstva so delnice in obveznice. Naložbe niso sektorsko 

omejene. Sklad je usmerjen v Rusijo, države nekdanje Sovjetske zveze in Turčijo, pa tudi v Evropo in njene regije v razvoju.  

Sklad vlaga tudi v izvedene finančne instrumente za zaščito pred delniškim, obrestnim in valutnim tveganjem ter za 

doseganje donosnosti.  Družba vlaga sredstva v sklad po lastni presoji. Če je to v interesu imetnikov enot premoženja, 

lahko Sklad pridobiva vrednostne papirje družb v skupini s tesnimi povezavami, kateri pripada družba. Imetnik 

investicijskega kupona sklada lahko na podlagi popolne vloge kadarkoli zahteva od družbe za upravljanje izplačilo odkupne 

vrednosti enot premoženja. Donosi iz sredstev Sklada so vključeni v aktualni ceni izdanih investicijskih kuponov. 

Skrbnik Sklada je Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava (v nadaljevanju „Skrbnik“). 

Prodajni prospekt, aktualno poročilo o upravljanju Sklada, aktualna vrednost enote premoženja in druge 

informacije o Skladu so vlagateljem brezplačno na voljo v slovaškem jeziku na sedežu Družbe za upravljanje, na sedežu 

Skrbnika Sklada, na vseh prodajnih mesti ali na http://www.iad.sk. 

Ciljni mali vlagatelj: 

Sklad je namenjen dinamičnim vlagateljem z izkušnjami, ki pričakujejo višje donose a obenem so pripravljeni sprejeti 

povečano tveganje padca vrednosti naložbe. Priporočeno investicijsko obdobje je najmanj pet let. Sklad ima dinamično 

naložbeno strategijo. 

Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem? 

Zbirni kazalnik tveganja (SRI) je vodnik za primerjavo stopnje tveganja tega izdelka s stopnjo tveganja drugih izdelkov. 

Kaže, kako verjetno je, da boste izpostavljeni izgubi zaradi tržnih gibanj ali ker vam ne moremo plačati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manjše tveganje          Večje tveganje 
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Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s prodkutom rezpolagete 5 let. Če 

izdelek izplačate v zgodnji fazi, je lahko realno tveganje bistveno drugačno in 

boste morda dobili manj.. 
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Priporočena doba posedovanja je 5 let. 

Ta produkt smo razvrstili pod 6 od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja. Morebitne izgube zaradi prihodnje uspešnosti so 

razvrščene kot visoke in zelo verjetno je, da bodo neugodne tržne razmere vplivale na vašo plačilno sposobnost.  Ta 

razvrstitev se lahko v prihodnosti spremeni in tudi najnižja vrednost 1 ne pomeni netvegane naložbe. Sklad ne vključuje 

zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, zato lahko utrpite izgubo (do največjega zneska vaše naložbe). 

Pregled tveganj za Sklad, ki niso vključene v kazalnike tveganja: 

likvidnostno tveganje (pod določenimi pogoji je lahko v Skladu velik obseg sredstev vezan v finančnih instrumentih, ki jih 

ni možno prodati brez dodatnih stroškov in v dovolj kratkem času). 

tveganje dogodka (tveganje nastanka izgube zaradi nepredvidenih okoliščin, ki povzročijo nenaden ali nepričakovan upad 

tržne vrednosti finančnih instrumentov). 

tveganje koncentracije (tveganje izgube, ki nastane zaradi koncentracije trgovanja s premoženjem Sklada v posamezni 

osebi, skupini ekonomsko povezanih strank, državi, geografski regiji ali gospodarskem sektorju).  

učinek naložbenih strategij (Sklad uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje donosnosti in za zaščito pred 

tveganji; izvedeni finančni instrumenti predstavljajo tveganje za nasprotno stranko),  

operativno tveganje (tveganje izgube za Sklad, ki je posledica neustreznih notranjih postopkov in napak v zvezi z osebami 

in sistemi Družbe ali zaradi zunanjih dogodkov ter vključuje pravno in dokumentacijsko tveganje ter tveganje, ki izhaja iz 

postopkov trgovanja, poravnave in vrednotenja, ki se izvajajo v imenu Sklad). 

Podroben opis vseh tveganj, katerim so lahko sredstva Sklada izpostavljena je mogoče najti v prospektu Sklada. 

Zaradi ustavitve izplačila enot premoženja Sklada z dnem 02.03.2022 so podatki prikazani v tabelah: Scenariji uspešnosti, 

Časovni stroški, Sestava stroškov, izračunani iz podatkov Sklada ki so na voljo v 02.03.2022. 

Scenariji uspešnosti: 

Kaj boste imeli od tega izdelka, je odvisno od tega, kako bo trg deloval v prihodnosti. Prihodnji razvoj trga je negotov in ga 

ni mogoče natančno predvideti. Spodnji neugodni, nevtralni in ugodni scenariji so primeri najslabše, povprečne in najboljše 

uspešnosti sklada v zadnjih 10 letih. Razvoj trga bo v prihodnosti lahko zelo različen. 

Priporočeno obdobje razpolaganja: 5 let 

Primer naložbe: 10 000 EUR 

Če izplačilo po enem 

letu 

Če izplačilo ob ali 

dospelosti 

Scenáre 

Minimalni Najmanjši donos ni zajamčen. Svojo naložbo lahko delno ali v celoti izgubite. 

Stresni 

Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku 

troškov 

2 570 EUR 2 100 EUR 

Povprečen letni donos -74,33% -26,81% 

Neugoden 

Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku 

troškov 

2 570 EUR 2 100 EUR 

Povprečen letni donos -74,33% -26,81% 

Zmeren 

Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku 

troškov 

9 810 EUR 9 210 EUR 

Povprečen letni donos -1,92% -1,63% 

Ugoden 

Koliko bi lahko dobili nazaj po odbitku 

troškov 

17 530 EUR 21 790 EUR 

Povprečen letni donos 75,34% 16,86% 

Ta tabela prikazuje, kakšne rezultate bi vam lahko prinesla enkratna naložba v produkt v višini 10.000 EUR po različnih 

scenarijih v priporočenem obdobju držanja in po enem letu. 

Scenariji so potekali v primeru investicije po enem letu (neugoden – med 03/2021 do 03/2022, zmeren – med 11/2014 do 

11/2015, ugoden – med 02/2016 do 02/2017). 

Scenariji so potekali v primeru investicije ob ali dospelosti (neugoden – med 01/2020 do 03/2022, zmeren – med 09/2015 

do 09/2020, ugoden – med 12/2014 do 12/2019). 

Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah. 

Predstavljena tabela navaja več možnih rezultatov in ni natančen pokazatelj, kaj lahko dobite nazaj. Kaj boste dobili nazaj, 

bo odvisno od tega, kako se bo izdelek razvijal in kako dolgo boste obdržali naložbo. Za vsako vrsto scenarija tabela 

prikazuje, kakšen bi bil vaš dobiček ali izguba iz izdelka. 

Vaša največja izguba je lahko izguba vaše celotne naložbe. 

Navedene vrednosti vključujejo vse stroške samega izdelka. Te vrednosti ne upoštevajo vašega osebnega davčnega 

položaja, kar lahko vpliva tudi na to, koliko dobite nazaj. 

Kaj se zgodi, če Družba ne more izplačati malih vlagateljev? 

Premoženje sklada je skupna last delničarjev in je ločeno od premoženja družbe. Za delničarje sklada ni tveganja, ki bi 

izhajalo iz plačilne nesposobnosti družbe. Sklad ni pokrit z nobenim odškodninskim sistemom za vlagatelje ali drugim 

pravnim jamstvom. 



    

 

Kakšni so stroški? 

Oseba, ki vam svetuje o tem produktu ali vam ga prodaja, vam lahko zaračuna druge stroške. V tem primeru vam bo 

zagotovila informacije o teh stroških in o njihovem učinku na vašo naložbo. 

Stroški skozi čas: 

Tabele prikazujejo zneske, ki se odštejejo od vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Njihov znesek je odvisen od 

tega, koliko vložite, kako dolgo izdelek držite in kako uspešen je. Navedeni zneski predstavljajo primer na podlagi primera 

vloženega zneska in različnih možnih obdobij vlaganja. 

Predpostavka: V prvem letu bi dobili povrnjen znesek, ki ste ga vložili (0 % letni donos). Za nadaljnja obdobja hrambe 

predpostavljamo, da uspešnost izdelka ustreza nevtralnemu scenariju. Vloženi znesek je 10.000 EUR.  

 
Če izplačilo po enem letu 

Če izplačilo po priporočenem obdobju 

razpolaganja 

Stroški skupaj 720 EUR 2 478 EUR 

Letni učinek stroškov* 7,20% 4,80% vsako leto 

*To prikazuje, kako stroški vsako leto v obdobju razpolaganja zmanjšujejo vaš donos. Kaže na primer, da če izstopite po 

priporočenem obdobju razpolaganja, bo vaš povprečen letni donos predvidoma znašal 8,95% pred stroški in 4,15% po 

stroških. 

Sestava stroškov: 

Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu 
Če izplačilo  

po enem letu 

Vstopni stroški 

3,00% zneska, ki ga vplačate ob vstopu v to naložbo.  Ti stroški so že 

vključeni v ceno, ki jih plačate. Oseba, ki vam prodaja produkt, vas bo 

obvestila o dejanskem zaračunanem znesku. 

300 EUR 

Izstopni stroški Izstopne provizije za ta produkt ne zaračunavamo. 0 EUR 

Ekoči stroški, zaračunani vsako leto  

Provizije za vodenje in rugi 

upravni ali operativni troški 

4,00% letne vrednosti vaše naložbe. To je ocena, ki temelji na 

dejanskih stroških v letu 2022. 
400 EUR 

Transakcijski stroški 

0,20%  letne vrednosti vaše naložbe.  To je ocena stroškov, ki nastanejo 

ob nakupu in prodaji osnovnih naložb za produkt. Dejanski znesek se 

bo razlikoval glede na vrednost nakupa in prodaje. 

20 EUR 

Dodatni stroški, zaračunani pod posebnimi pogoji  

Provizije za uspešnost Za ta produkt se provizija za uspešnost ne zaračuna. 0 EUR 
 

Kako dolgo bi moral razpolagati z njim in ali lahko dobim denar izplačan predčasno? 

Priporočeno minimalno obdobje imetja (naložbeno obdobje) je 5 let in je povezano s profilom tveganja Sklada. Če vlagate 

za obdobje, krajše od priporočenega naložbenega horizonta, prevzemate povečano tveganje neizpolnjevanja naložbene 

strategije, kar lahko vpliva na vrednost vaše naložbe, dejansko tveganje, izraženo s sumarnim kazalnikom tveganja, pa je 

lahko višje. Kot vlagatelj lahko dnevno zahtevate izplačilo delniških certifikatov, ki vam bodo izplačani brez nepotrebnega 

odlašanja po dostavi popolnega zahtevka. Podrobnejše informacije so na voljo v prodajnem prospektu Sklada. 

Kako se lahko pritožim? 

Pritožbo lahko podate Družbi ustno na sedežu Družbe ali pisno po pošti na naslov Družbe: IAD Investments, správ. spol., 

a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava. Pritožba se lahko vloži tudi elektronsko preko elektronske pošte, poslane na elektronski 

naslov podjetja: podnety@iad.sk, ali preko obrazca, objavljenega na spletni strani Družbe 

https://www.iad.sk/kontakty/podnety.  

Druge pomembne informacije 

Informacij o pretekli uspešnosti Skladu za zadnjih 10 let so na voljo na https://iad.sk/wp-

content/uploads/2023/02/RUS_vykonnost_historicky_do_2022.pdf. 

Izračuni prejšnjih scenarijev uspešnosti so na voljo na spletni strani https://iad.sk/dokumenty/ v razdelku Statuti in prospekti 

- datoteka z naslovom Historical performance scenarios. 

Dodatne informacije o Skladu in Družbi so na voljo na www.iad.sk.  
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