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Vážení podílníci (akcionáři),
My, představenstvo společnosti First Eagle Amundi (dále jen „Fond“) bychom Vás rádi informovali o našem
rozhodnutí změnit investiční zásady a/nebo zveřejnit riziko každého ze tří Podfondů Fondu, jak je schematicky
uvedeno v tabulce níže, s cílem zahrnout přesné údaje, a to zejména co se týče úrovně expozice vůči komoditám
a také kvality způsobilých cenných papírů.
First Eagle Amundi
International Fund
Expozice až 10 % vůči
komoditám zahrnutým v
investiční politice v souladu s již
zveřejněným rizikovým
faktorem 1
Investice ve výši až 25 % do
dluhopisů nedosahujících
investiční stupeň jsou zahrnuty
v investičních zásadách, jež
jsou zohledněny v rizikovém
faktoru
Žádné aktivní investice do cenných
papírů pod cenou, pasivně nabyté
papíry pod cenou (např. z důvodu
degradace po nákupu) mohou být
ponechány až do výše 5 % čistých
aktiv
Rizikové faktory revidované
podle aktualizovaných
investičních zásad

Již zveřejněné „ Riziko
rozvojových zemí“ bylo
nahrazeno „Rizikem
rozvíjejících se trhů“, a to s
cílem zabránit nesprávnému
výkladu nebo záměně s
pojmem „Riziko rozvinutých
zemí“.

First Eagle Amundi
Income Builder Fund
Expozice až 10 % vůči
komoditám zahrnutým v
investiční politice v souladu s již
zveřejněným rizikovým
faktorem
Investice ve výši až 50 % do
dluhopisů nedosahujících investiční
stupeň jsou zahrnuty v investičních
zásadách, aby nahradily předchozí
zmínku o tom, že neexistují žádná
omezení ohledně hodnocení a jsou
zohledněny v rizikovém faktoru
Žádné aktivní investice do
cenných papírů pod cenou,
pasivně nabyté papíry pod
cenou (např. z důvodu
degradace po nákupu) mohou
být ponechány až do výše 5 %
čistých aktiv
Rizikové faktory revidované
podle aktualizovaných
investičních zásad

Již zveřejňované „
Rizikorozvojových zemí“ bylo
nahrazeno „rizikem rozvíjejících
se trhů“, aby se zabránilo
jakýmkoliv mylným přečtením
nebo zmatkům s termínem
„Rozvinuté země“.

First Eagle Amundi
Sustainable Value Fund *
Snížení max. expozice vůči
komoditám z 30 % na 25 %

Pasivně nabyté papíry pod
cenou (např. z důvodu
degradace po nákupu)
mohou být ponechány až do
výše 5 % čistých aktiv
Rizikové faktory revidované
podle aktualizovaných
investičních zásad

Již zveřejněné „ Riziko
rozvojových zemí“ bylo
nahrazeno „Rizikem
rozvíjejících se trhů“, a to s
cílem zabránit nesprávnému
výkladu nebo záměně s
pojmem „Riziko rozvinutých
zemí“.

* Podfond není povolen k distribuci v České republice .

Vezměte prosím na vědomí, že toto vylepšení transparentnosti investičních zásad a/nebo zveřejňování
rizik nemění podstatu investičních zásad a proces řízení, které jsou v současné době platné pro každý z
těchto tří Podfondů Fondu.
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Počínaje obdobím, které začalo v únoru 2020, měl Podfond zvýšenou expozici vůči komoditám dosahujícím až 12,9 % čistých aktiv.
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Poslední prospekt klíčových informací pro investory je na požádání zdarma k dispozici v sídle společnosti.
Investoři mohou své akcie odkoupit běžným způsobem bez poplatků za zpětný odkup.
S úctou
Představenstvo
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