Amundi Index Solutions
Société d'Investissement à Capital Variable
Sídlo: 5, Allée Scheffer
L-2520 Lucemburk
R.C.S. de Luxembourg B206-810
(dále jen „SICAV“)
V Lucemburku dne 15. 9. 2012
OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE/PODÍLNÍKY
podfondu
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
(dále jen „podfond“)

Vážení akcionáři,
vezměte prosím na vědomí, že představenstvo SICAV (dále jen „představenstvo“) se rozhodlo
změnit benchmark podfondu z „MSCI North America Index“ na „MSCI North America ESG
Broad CTB Select Index“.
Hlavní související změny týkající se vašeho podfondu jsou uvedeny níže.
•

Benchmarkový index podfondu se změní takto:

Benchmark
podfondu

Do 18. 10. 2022

Od 18. 10. 2022

MSCI North America Index

MSCI North America ESG Broad
CTB Select Index

Identifikátor Bloomberg: NDDUNA

Identifikátor Bloomberg: MXNAEBSL
MSCI North America ESG Broad CTB Select Index je akciový index založený na indexu MSCI
North America Index reprezentujícím segmenty s velkou a střední kapitalizací na trzích v USA a
Kanadě. Vylučuje společnosti, jejichž výrobky mají negativní sociální nebo ekologické dopady, a
zároveň nadvažuje společnosti s vysokým skóre ESG. Cílem je navíc reprezentovat realizaci
strategie, která převažuje cenné papíry na základě příležitostí a rizik spojených s klimatickým
přechodem za účelem splnění minimálních požadavků benchmarku EU Climate Transition
Benchmark (EU CTB).
Název podfondu se změní na „AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB“, což
odráží změnu benchmarkového indexu, s datem účinnosti od 18. 10. 2022.
Podfond, který je v současné době klasifikován podle článku 6 nařízení o zveřejňování informací
souvisejících s udržitelností v oblasti finančních služeb, jež se týká produktů, které do investičního
procesu nezačleňují žádný typ udržitelnosti, bude klasifikován podle článku 9(3), jak je definováno
v prospektu, který se týká produktů zaměřených na snížení uhlíkových emisí, k datu 18. 10. 2022.
Tyto změny budou zohledněny v dalším prospektu označeném vízem.
•

V případě, že s těmito změnami nesouhlasí, mohou akcionáři, kteří obvykle upisují nebo
zpětně odkupují akcie v podfondu na primárním trhu, zpětně odkoupit své akcie bez
poplatku (s výjimkou poplatků pro podfond za účelem zabránění zředění investic

•

•

akcionářů) během období jednoho měsíce od data tohoto oznámení, které je uvedeno
pouze na webových stránkách Amundi Index Solutions vyhrazených oznámením pro
akcionáře, jak to povoluje prospekt.
Upozorňujeme akcionáře na skutečnost, že pokud jsou akcie podfondu prodávány na
trhu nebo na burze, mohou jim být účtovány poplatky za makléře z prodeje akcie (akcií)
v podfondu.
V případě, že akcionáři s uvedenými změnami souhlasí, nejsou od nich vyžadovány
žádné kroky

Poslední prospekt SICAV a klíčové informace pro investory jsou na vyžádání zdarma k dispozici v
sídle společnosti.
S úctou
Představenstvo

