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Ime sklada WSTV ESPA Garantie 
ISIN koda AT0000A09347 
DZU ERSTE-SPARINVEST KAGmbH 
Pravna oblika Investicijski sklad po avstrijskem pravu (20a. člen 

avstrijskega Zakona o investicijskih skladih (InvFG)) 
Uporaba dobička Zakladni 
Vrsta sklada Mešani sklad skladov 
Področje naložb Globalno 
Način upravljanja Pristop Absolute Return s strategijo Overlay 
Vrste naložbe in  
omejitve pri naložbah 

Delnice 0 % – 40 % 
Obveznice 0 % – 100 % 
Denarni trg 0 % – 100 % 
Nepremičninski skladi 0 % – 20 % 
Alternativne naložbe (Alternative Investments) 0 % – 20 % 

Vrsta garancije 85-odstotna garancija najvišje (dnevno) dosežene vrednosti 
sklada v obdobju investiranja 

Garant Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 
 
Koncept Absolute Return 
Koncept Absolute Return izkorišča povečano raznolikost sodobnih denarnih naložb. 
Povezuje klasično načelo razpršitve tveganja z inovativnimi, novimi možnostmi donosa, 
kot jih odpirajo alternativne naložbe onstran znanih naložbenih razredov (delnice, 
obveznice, denarni trg). Cilj pristopa Absolute Return je ne glede na splošni razvoj trga 
redno ustvarjati pozitivne donose. 
 
 
Strategija Overlay 
V ta namen se v skladu dodatno uporabljajo prednosti izvedenih finančnih instrumentov 
(opcije, terminski posli, itd.). Strategija Overlay ponuja vlagatelju dodatni donos v 
primerjavi z aktivno upravljanim skladom. Da bi dosegli ta cilj, se tveganje portfelja 
aktivno razprši in velja stroga prodajna disciplina. 
Valutna tveganja do evra so v tem primeru v veliki meri zaščitena. 
 
Opis garancije za sklad WSTV ESPA Garantie 
Sklad vsebuje 85% garancijo najvišje vrednosti na tečajno vrednost sklada. Garancija 
najvišje dosežene vrednosti se lahko na osnovi dnevnega usklajevanja poveča le 
navzgor, znižanje ni mogoče. Garancijo na dnevni ravni prevzema Erste Bank der 
österreichischen  Sparkassen AG. Erste Bank jamči za 85% garancijo najvišje vrednosti 
sklada za 30 let do 2. junija 2038 (izdaja sklada 2. junij 2008). Za čas od 3. junija 2038  
bo za sklad zagotovljena enakovredna garancija preko Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG ali preko druge enakovredne evropske finančne institucije. 
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Garancijska  obljuba je vgrajena izključno v ustreznem skladu. Zavarovalnica WIENER 
STÄDTISCHE Versicherung AG VIENNA INSURANCE GROUP ne prevzema niti 
garancije za izdane izjave v okviru sklada niti za solventnost (plačilno sposobnost) 
izdajatelja garancije. Tveganje neizpolnitve garancije nosi zavarovalec. 
 


