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Drugačne dimenzije vlaganja 
 

 
 
Šele ko vstopiš v svet zares premožnih, lahko razumeš kako zelo drugačno je njihovo 
delovanje in življenje. Seveda, tudi, ali predvsem na področju denarja in naložb. Teden dni 
sem si vzel, da uredim vtise iz Private Wealth Europe Forum-a, ki se je dogajal 17.4. v Parizu. 
Zbralo se nas je kakšnih 150 predstavnikov družinskih pisarn (Family Office), zasebnih 
bančnikov, predstavnikov premožnih družin in rodbin ter ponudnikov finančnih in drugih rešitev 
s tega področja.  
 
Pogledi na trg in naložbeni pristop 
Zanimivo je bilo poslušati mnenja o stanju in pričakovanjih o dogajanju na naložbenih trgih s 
strani top predstavnikov »playmaker« 
-jev, kot so JP Morgan, Deutsche 
Bank, BNP Pariba, Barcleys, Credit 
Suisse in drugih, ki upravljajo skupaj 
približno 4.000 mrd. € kapitala. Za 
občutek, to je 100 let slovenskega 
BDP ali 1.500 krat več, kot upravlja 
domača industrija vzajemnih skladov. 
Njihove osnovne razlage in pogledi se 
ne razlikujejo bistveno od mnenj, ki jih 
lahko slišimo od domačih analitikov. 
Ključna razlika je v komercialni 
izvedbi: Ker imajo bistveno večji nabor 
razpoložljivih produktov z vidika 
naložbenih politik, bodo njihovi predlogi še bolj razpršeni in manj odvisni od dogajanja na borzi.  
 
Naložbeni produkti 
Ob celodnevnem dogajanju v glavni dvorani je bilo v prostorih za druženje predstavljenih na 
desetine naložbenih rešitev in produktov, ki predstavljajo top rešitve, prilagojene za današnje 
razmere na kapitalskih trgih. Najbolj so bile izpostavljene naložbe v zasebni kapital, 
nepremičnine in druge realne vrednosti, hedge skladi, produkti absolutnega donosa, t.i. »Life 
Settlements« produkti in še kaj. Je pa skozi minimalne vložke od 100.000€ in navzgor vse tja 
do 10 mio.€ »vljudno« povedano, komu so ti produkti namenjeni.  
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Davčna optimizacija, prenos in kontinuiteta 
Ob dejstvu, da je bil forum namenjen zasebnim investitorjem, torej posameznikom in družinam, 
je bilo precej pozornosti namenjeno tudi urejanju družinskih razmerij, dedovanju in tudi 
dobrodelnosti. Predstavljene so bile rešitve za oblikovanje, vodenje in dedovanje družinskih 
fundacij in rešitve za davčno optimizacijo osebnega in družinskega premoženja.  
 
(Spo)znanja 
Zares dragocena nova (spo)znanja, zajeten kup predstavitvenih gradiv izbranih naložbenih 
produktov ter več deset novih poznanstev iz tega sveta, pa je tudi ključen izkupiček tega 
dogodka. Vse bomo seveda v miru pretehtali in preverili ter nato postopoma s pridom vgradili 
pri snovanju najboljših rešitev – tudi za vaše potrebe. 
 
 


