
Pomembne informacije za vlagatelje 
Predmet tega dokumenta so ključne informacije o tem skladu za vlagatelja. Ne 
gre za promocijski material. Te informacije so zakonsko predpisane in služijo za 
razumevanje sklada in tveganja povezana z naložbo v sklad. Svetujemo vam, da 
si dokument preberete in z njegovo pomočjo sprejmete utemeljeno naložbeno 
odločitev. 

 
DWS Garant 80 Dynamic, podsklad DWS Garant SICAV 
Identifikacijska številka: DWS0RP ISIN: LU0348612697 
Družba za upravljanje: Deutsche Asset Management S.A., član Deutsche Bank Gruppe. 

 
Cilji in naložbena politika 
Cilj naložbene politike je doseganje trajne dodane vrednosti. Da bi to dosegli, sklad sledi dinamični strategiji ohranjanja 
kapitala. Pri tem se naložbe glede na razmere na trgu in oceno upravljavca sklada prerazporedijo med naložbe z visokim 
tveganjem (komponenta povečanja vrednosti) in naložbe z nizkim tveganjem (komponenta ohranjanja kapitala). Med 
naložbe z visokim tveganjem sodijo npr. delnice, delniški skladi, obveznice in obvezniški skladi z več tveganja. Med 
naložbe z nizkim tveganjem sodijo npr. obvezniški in denarni skladi oz. obveznice z manj tveganja. Cilj je zagotoviti čim 
več dobička iz komponente povečanja vrednosti. Pri tem se lahko, po oceni upravljavca sklada, premoženje sklada v 
celoti investira v posamezno komponento povečanja vrednosti ali pa v komponento ohranjanja kapitala. Sklad lahko 
poleg tega uporabi tudi finančne instrumente (instrumenti, katerih vrednost je odvisna od razvoja enega ali več osnovnih 
instrumentov, npr. vrednostnega papirja, indeksa ali obrestne mere), da zagotovi zaščito pred zelo visokimi izgubami v 
zelo kratkem obdobju. V tem okviru upravljalec sklada izbira posamezne naložbe. Valuta naložb je evro. Dobički in 
kapitalski donosi se ne izplačajo, ampak se znova vložijo v sklad. Odkup enot lahko zahtevate vsak dan po tržni vrednosti. 
Odkup enot je lahko, v izjemnih okoliščinah, zavrnjen v vašo korist. 
 

Profil tveganja in uspešnosti 

← Potencialno nižji donos   Potencialno višji donos →  
← Nižje tveganje       Višje tveganje →  

  1 2 3 4 5 6 7    
 

 
Pretekli podatki, ki se uporabljajo za izračun kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj profila tveganj v prihodnje. V 
skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se ocena tveganja in potencialna donosnost lahko spremeni. 
Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad DWS Garant 80 Dynamic je uvrščen v 6. kategorijo, ker je 
vrednost enote premoženja v preteklosti razmeroma močno nihala in so tako možnosti izgube ali dobička relativno visoke. 
Deutsche Asset Management S.A. jamči, da vrednost enote premoženja ne pade pod 80% vrednosti enote premoženja 
na zadnji trgovalni dan v prejšnjem mesecu in velja za naslednji mesec. Pri izstopu iz sklada pred datumom jamstva, je 
lahko vrednost enote premoženja nižja od zajamčene vrednosti. Za sklad so pomembna zlasti tveganja, ki lahko 
negativno vplivajo na donosnost sklada in na vrednost enote premoženja sklada. Vrednost enote premoženja lahko 
kadarkoli pade pod nakupno ceno, po kateri je stranka kupila vrednost enote premoženja sklada. 
Če je garant insolventen, lahko to vodi do prenehanja jamstva. Podroben opis tveganj ter druge informacije najdete v 
prodajnem prospektu pod točko »Tveganja«. 
 

Stroški 
Stroški in provizije, ki vas bremenijo, se uporabijo za upravljanje, administracijo, skrbništvo  ter za distribucijo in promocijo 
sklada. Ti stroški omejujejo potencialno rast vaše naložbe. 

 
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi 
Vstopni stroški Jih ni 
Izstopni stroški Jih ni 
Stroški, ki se odštejejo od sklada v tekočem letu 
Tekoči stroški 1,73 % 
Stroški iz vzajemnega sklada v nekaterih določenih pogojih 
Provizija, povezana z 
uspešnostjo sklada 

Je ni 

 

 
Tukaj navedeni tekoči stroški so nastali v poslovnem letu sklada, ki se je končalo 31. 12. 2021. Letno se lahko 
spreminjajo. Tekoči stroški ne vključujejo provizije za uspešnost  in transakcijske stroške. Dodatne informacije o stroških 
najdete v prodajnem prospektu pod točko »Stroški«. Enote premoženja sklada je možno zamenjati za enote premoženja 
drugih podskladov DWS Garant SICAV ob plačilu menjalne provizije, ki je za 0,5% nižja od začetne prodajne provizije. 
Podrobnosti najdete v prodajnem prospektu pod točko »Menjava vrednosti enot premoženja«. 
 



 
 
Pretekla uspešnost 

 
Letna donosnost 

 
■ DWS Garant 80 Dynamic 

 

 
 

Prikazana pretekla uspešnost ni napoved prihodnje donosnosti. Pri izračunu pretekle uspešnosti so odšteti vsi stroški in 
provizije. Sklad DWS Garant 80 Dynamic je bil ustanovljen leta 2008. Donosnost je izračunan v evrih. 
 

Uporabne informacije 
Skrbniška banka je State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luksemburg. Prodajni prospekt, letno in polletno poročilo 
krovnega sklada DWS Garant SICAV so na voljo v nemščini oz. v angleščini in jih lahko brezplačno zahtevate. Vrednost 
enote premoženja  sklada ter dodatne informacije o skladih najdete v nemščini oz. v angleščini na spletni strani Deutsche 
Asset Management ali na www.dws.com pod zavihkom »Download« sklada. Informacije o trenutni politiki prejemkov 
družbe za upravljanje, ki vključuje opis, kako se prejemki družbe za upravljanje izračunavajo, so objavljeni na spletnem 
naslovu www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm. Na zahtevo vam lahko informacije brezplačno 
posredujemo v papirni obliki. Za sklad velja luksemburška davčna zakonodaja. To lahko vpliva na izračun vašega 
obdavčenja oz. obdavčenja vašega dobička. DWS Garant SICAV lahko odgovarja samo v primeru, če je katerakoli 
navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o krovnem skladu. DWS Garant 
80 Dynamic je podsklad krovnega sklada DWS Garant SICAV, za katerega so bili skupaj izdelani prodajni prospekt in 
redna poročila. Podskladi niso medsebojno odgovorni, kar pomeni, da so za vas kot vlagatelja pomembni le dobički in 
izgube sklada DWS Garant 80 Dynamic. Enote premoženja je mogoče zamenjati za enak ali drug podsklad krovnega 
sklada DWS Garant SICAV. Podrobnosti najdete v prodajnem prospektu pod točko »Menjava sklada«. Ta sklad je 
registriran v Luksemburgu in ga regulira Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Deutsche Asset 
Management S.A. je registriran v Luksemburgu in ga regulira CSSF. 
 
Te ključne naložbene informacije so pravilne in v skladu s stanjem na dan 28. 2. 2022. 
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