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Vážený podílníku,
po sloučení Pioneer Investments se skupinou Amundi v červenci 2017 získala skupina Amundi
vedoucí postavení na evropském trhu a na celosvětovém žebříčku se dostala do první desítky
společností zabývajících se správou aktiv.
V současné době vstupujeme do další fáze postupné integrace s cílem poskytnout našim zákazníkům
lepší nabídku produktů na základě výborné znalosti investičních procesů na domácí i světové úrovni
napříč všemi kategoriemi aktiv.
V prvním stádiu integrace dvou úspěšných skupin společností zabývajících se správou aktiv budou
podniknuty tyto kroky:
– zefektivnění a přejmenování právních subjektů a činností.
– sladění nabídky produktů s lucemburským domicilem prostřednictvím změny názvu fondů nebo
investičních manažerů, slučování a rušení fondů.
Představenstvo společnosti Amundi Luxembourg S.A.1, která je manažerem („Manažer“) fondu
Pioneer Funds („Fond“), si Vás dovoluje informovat o níže uvedených změnách ve Fondu.
Níže jsou dopodrobna vysvětleny různé možnosti, které máte. Přečtěte si prosím pozorně uvedené
informace.
Manažer Vás bude rovněž informovat o jakýchkoli dalších změnách, které budou mít vliv na společnosti
v rámci skupiny Amundi a v souvislosti s Fondem, a to prostřednictvím internetových stránek
www.amundi.lu/amundi-funds.
Některé změny se mohou týkat jmenování nového investičního manažera pro Váš podfond v rámci
skupiny Amundi, změny názvu nebo sloučení některé společnosti ve skupině určené nebo pověřené
Fondem nebo jakékoli podobné změny v rámci skupiny Amundi, která ovlivní Fond nebo podfondy.
Věnujte prosím čas prostudování internetových stránek, na nichž naleznete nejnovější informace.
Níže je uvedeno nové sídlo Manažera. Různé dokumenty
www.amundi.lu/amundi-funds a v novém sídle Manažera.

o

Fondu

jsou

k

dispozici

na

S pozdravem
Julien Faucher, jménem představenstva Manažera

Změna názvu Fondu
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S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se název Fondu změní takto:
Stávající název

Nový název

Pioneer Funds

Amundi Funds II

Po sloučení společnosti Amundi Luxembourg S.A. se společností Pioneer Asset Management S.A. se dne 1. ledna 2018 změnil název společnosti Pioneer Asset Management S.A. na
Amundi Luxembourg S.A.

1
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Změna názvu kategorie

S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se název Kategorie „N“ změní takto:
Stávající název

Nový název

Kategorie N

Kategorie R

Kategorie N bude mít i nadále všechny ostatní vlastnosti, zejména pak kódy používané při
obchodování a platné manažerské poplatky.
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Změny názvu podfondů

S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se názvy určitých podfondů změní takto:
Denominazione attuale

Nuova denominazione

Pioneer Funds - Dynamic Credit

Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit

Pioneer Funds - Flexible Opportunities

Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities

Pioneer Funds - Global High Yield

Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield

Pioneer Funds - Global Select

Amundi Funds II - Pioneer Global Select

Pioneer Funds - North American Basic Value

Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value

Pioneer Funds - Strategic Income

Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income

Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond

Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth

Pioneer Funds - U.S. High Yield

Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield

Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value

Pioneer Funds - U.S. Research

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research

Pioneer Funds - U.S. Research Value

Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value
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Změny investičních zásad

04

LInvestiční zásady podfondu Pioneer Funds – Optimal Yield Short-Term („Podfond“) se změní
tak, aby mohl s účinností od 16. února 2018 o půlnoci investovat až 10 % svých aktiv do podmíněně
konvertibilních dluhopisů. Investiční zásady Podfondu se změní takto:
Stávající znění

Nové znění

Podfond investuje převážně do dluhopisů
jakéhokoliv typu široké škály emitentů, včetně
vlád, nadnárodních subjektů, mezinárodních
veřejných orgánů a firemních emitentů kdekoliv na
světě, jakož i do cenných papírů peněžního trhu.
Průměrná durace úrokové sazby Podfondu nebude
více než 3 roky. Celková expozice vůči měnám
rozvíjejících se trhů nesmí přesáhnout 25 % aktiv
Podfondu.

Podfond investuje převážně do dluhopisů jakéhokoliv
typu široké škály emitentů, včetně vlád, nadnárodních
subjektů, mezinárodních veřejných orgánů a firemních
emitentů kdekoliv na světě, jakož i do cenných papírů
peněžního trhu. Průměrná durace úrokové sazby
Podfondu nebude více než 3 roky. Celková expozice
vůči měnám rozvíjejících se trhů nesmí přesáhnout 25 %
aktiv Podfondu.

Podfond může také investovat až 25 % svých aktiv
do dluhopisů s připojenými opčními listy, až 20 %
svých aktiv do konvertibilních cenných papírů a
doplňkově do akcií.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do
jiných UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem
snížení různých rizik, účinné správy portfolia a
jako způsob získání expozice v různých aktivech,
trzích či zdrojích příjmů. Podfond může využívat
derivátů s cílem získat expozici v půjčkách do výše
maximálně 20 % svých aktiv.

Podfond může také investovat až 25 % svých aktiv
do dluhopisů s připojenými opčními listy, až 20 % do
konvertibilních cenných papírů, až 10 % do podmíněně
konvertibilních dluhopisů a doplňkově do akcií.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob
získání expozice v různých aktivech, trzích či zdrojích
příjmů. Podfond může využívat derivátů s cílem získat
expozici v půjčkách do výše maximálně 20 % svých
aktiv.

Hlavní rizikové faktory Podfondu budou přehodnoceny tak, aby odrážely rizika spojená s
investováním do podmíněně konvertibilních dluhopisů.

Co musíte udělat?
1

Pokud vám výše uvedená změna vyhovuje, nemusíte podnikat žádné kroky.

2

Jestliže své investice necháte zpětně odkoupit nebo je vyměníte dříve než 16. února 2018,
nebude účtován žádný případný poplatek za zpětný odkup ani výměnu. Pokyny k obchodování
zadejte prosím obvyklým způsobem. Avšak při výměně podílových listů za podílové listy jiného
podfondu Pioneer Funds, který si účtuje vyšší nákupní poplatek, bude platit poplatek za výměnu
ve výši rozdílu mezi nákupními poplatky.
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Zrušení podfondů

Pioneer Funds – Latin American Equity a Pioneer Funds – Sterling Absolute Return Bond
(„Podfond“)
Podílníkům se tímto dává na vědomí, že představenstvo Manažera Fondu se souhlasem společnosti
Société Générale Bank & Trust rozhodlo o zrušení Podfondů v souladu s článkem 20 manažerských
pravidel Fondu.
Rozhodnutí o zrušení Podfondu bylo učiněno v souladu s manažerskými pravidly a prospektem
Fondu, v nichž je stanoveno, že Manažer je oprávněn zrušit podfond, jakmile hodnota podfondu
neumožňuje, aby byl tento Podfond spravován hospodárně.
Podílové listy Podílníků Podfondu budou tudíž podléhat povinnému zpětnému odkupu v hodnotě
vlastního kapitálu ke dni 2. března 2018 (s přihlédnutím ke vzniklým nákladům na zrušení). Veškeré
výnosy z likvidace, které nebude možné rozdělit mezi Podílníky, budou jejich jménem uloženy u
Caisse de Consignation v Lucemburku.
Od 18:00 (lucemburského času) dne 15. ledna 2018 již nebudou akceptovány úpisy a výměny
Podílových listů tohoto Podfondu.
Zrušení vstoupí v platnost dne 2. března 2018.
Upozorňujeme, že k datu tohoto oznámení zahájí Podfond řádné stahování svých investic.
Podílníci mohou nadále žádat o zpětný odkup nebo výměnu svých Podílových listů v Podfondu v
příslušné hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list (s přihlédnutím ke vzniklým nákladům na
zrušení) vypočtené v příslušný Oceňovací den až do okamžiku, kdy zrušení Podfondu vstoupí v
platnost. Upozorňujeme, že při výměně podílových listů Podfondu za podílové listy jiného podfondu
Pioneer Funds2 nebo Pioneer S.F.3, který si účtuje vyšší nákupní poplatek, bude platit poplatek za
výměnu ve výši rozdílu mezi prodejními poplatky.
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Změna výkonnostního období

Definice výkonnostního období bude změněna tak, aby začínalo 1. února a končilo 31. ledna
následujícího roku, s výjimkou podfondu Europe Recovery Income 2017, kde představuje celou dobu
trvání podfondu od data zahájení činnosti až po datum splatnosti. Stávající výkonnostní období,
které začalo dne 1. ledna 2017, skončí 31. ledna 2018. Manažer předpokládá, že na podílníky nebude
mít tato změna žádný negativní vliv.

Bude přejmenována na Amundi Funds II.
Bude přejmenována na Amundi S.F.

2
3
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Sloučení podfondů
Hlavní údaje o sloučení:
Slučované Podfondy

Cílové Podfondy

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus

Pioneer Funds – Euro Short-Term

Pioneer Funds – Indian Equity

Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity

Podrobné porovnání slučovaných a cílových Podfondů následuje na straně 10 a dále.
Přečtěte si prosím přiložené klíčové informace pro investory týkající se příslušných podílových listů
cílových Podfondů.

DATUM SLOUČENÍ: 23. BŘEZNA 2018, O PŮLNOCI
SOUVISEJÍCÍ OKOLNOSTI:
Hlavním cílem sloučení je soustředit investiční schopnosti a rozšířit nabídku fondů Amundi.

NÁKLADY A VÝDAJE NA SLOUČENÍ:
Náklady a výdaje na sloučení ponese Manažer.

PLATNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY:
Sloučení proběhne v souladu s kapitolou 8 Zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního
investování v platném znění a článkem 21 manažerských pravidel společnosti Pioneer Funds (která
bude přejmenována na Amundi Funds II), jakož i článkem 21 manažerských pravidel společnosti
Pioneer S.F. (která bude přejmenována na Amundi S.F.).

Průběh Sloučení
PŘED SLOUČENÍM:
Před sloučením a do pátého dne před sloučením nenastane žádný zásadní dopad na portfolio ani na
výkonnost slučovaných Podfondů. V době pěti dnů před sloučením bude pravděpodobně provedena
rebalance aktiv slučovaných Podfondů tak, aby byla v souladu s investičními cíli a zásadami cílových
Podfondů. V průběhu těchto pěti dnů před sloučením bude portfolio podfondu Pioneer Funds – Indian
Equity sestávat pravděpodobně zejména z vkladů, které budou převedeny do cílového Podfondu.
Počínaje datem tohoto oznámení již nebudou aktiva podfondu Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus
oceňována s použitím metody amortizovaných nákladů, aby byla v souladu se zásadami oceňování
cílového Podfondu.

CO NASTANE K DATU SLOUČENÍ:
Veškerá aktiva a pasiva slučovaného Podfondu budou k datu sloučení převedena do cílového
Podfondu. Slučované Podfondy zaniknou.
Výměnou za vaše podílové listy příslušné kategorie podílových listů slučovaného Podfondu
obdržíte počet podílových listů příslušné kategorie podílových listů cílového Podfondu rovnající
se počtu podílových listů držených v příslušné kategorii podílových listů slučovaného Podfondu
vynásobený příslušným výměnným poměrem. Zlomky podílových listů budou vydány nejvýše na
tři desetinná místa.

7
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Sloučení podfondů (pokračování)

Výměnný poměr bude vypočten vydělením hodnoty vlastního kapitálu podílových listů příslušné
kategorie podílových listů slučovaných Podfondů k 23. březnu 2018 hodnotou vlastního kapitálu
podílových listů příslušné kategorie podílových listů cílových Podfondů k témuž datu.
K datu sloučení se stanete podílníkem příslušného cílového Podfondu.

ZPRÁVA O SLOUČENÍ:
Auditor společnosti Pioneer Funds vydá zprávu o sloučení, která bude bezplatně k dispozici v sídle
Manažera.

Dopad Sloučení
VLASTNOSTI SLUČOVANÉHO A CÍLOVÉHO PODFONDU:
Pokud není ve srovnávací tabulce níže uvedeno jinak, vlastnosti kategorií podílových listů
slučovaného Podfondu se shodují s vlastnostmi kategorií podílových listů cílového Podfondu. Patří
sem poplatky, metoda řízení rizik, maximální očekávaný pákový efekt, jakož i syntetické ukazatele
rizika a výnosu.

VLASTNOSTI SPOLEČNOSTI PIONEER S.F.:
Společnost Pioneer S.F. má stejné vlastnosti jako společnost Pioneer Funds. Obě jsou zřízeny
jako podílové fondy (fonds commun de placement) a Manažer u těchto fondů jmenoval stejné
poskytovatele služeb.

VÝKONNOSTNÍ POPLATKY:
Použije-li se u kategorie podílových listů slučovaného Podfondu výkonnostní poplatek, bude tento
poplatek nabíhat od počátku výkonnostního období až do data sloučení. K datu sloučení příslušné
kategorie podílových listů slučovaných Podfondů bude výkonnostní poplatek v dané výši splatný
Manažerovi. Po datu sloučení příslušné kategorie podílových listů slučovaných Podfondů bude
výkonnostní poplatek nadále vypočítáván v souladu s prospektem Fondu.

PLÁNY SPOŘENÍ:
Plány spoření, které již byly u slučovaných Podfondů otevřeny, budou po sloučení pokračovat i v
rámci cílových Podfondů.

ZDANĚNÍ:
Vezměte prosím na vědomí, že sloučení může mít dopad na vaši osobní daňovou pozici. Pro
posouzení daňového dopadu sloučení se prosím obraťte na svého daňového poradce.

Harmonogram Obchodování
ZPĚTNÝ ODKUP A VÝMĚNY:
Své podílové listy můžete nechat zpětně odkoupit či vyměnit bez případných poplatků za zpětný
odkup nebo výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 18:00 (lucemburského času) dne 16. března
2018 včetně (do 14:00 (lucemburského času) u podfondu Pioneer Funds – Commodity Alpha), a to v
příslušné hodnotě vlastního kapitálu na podílový list. Podílové listy podílníků slučovaných Podfondů,
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Sloučení podfondů (pokračování)
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kteří nepožádají o zpětný odkup nebo výměnu do 18:00 16. března 2018 (do 14:00 (lucemburského času)
u podfondu Pioneer Funds – Commodity Alpha), budou sloučeny s podílovými listy cílových Podfondů.

UPISOVÁNÍ A VÝMĚNY:
Úpis nebo výměnu podílových listů slučovaného Podfondu můžete provést do 18:00 (lucemburského
času) dne 16. března 2018 včetně (do 14:00 (lucemburského času) u podfondu Pioneer Funds –
Commodity Alpha).

PŘEVODY:
Od 18:00 (lucemburského času) dne 16. března 2018 včetně (do 14:00 (lucemburského času) u
podfondu Pioneer Funds – Commodity Alpha) již nebudou akceptovány převody podílových listů
slučovaného Podfondu.

TRANSAKCE PO SLOUČENÍ:
Zpětné odkupy nebo výměny podílových listů lze provádět kterýkoliv Oceňovací den, jak je uvedeno
v prospektu fondů Pioneer Funds4 nebo Pioneer S.F.5.

Stěžejní Data:
16. března 2018*, v 18:00**

23. března 2018, o půlnoci

26. března 2018**

Slučovaný Podfond přestane přijímat příkazy
ke zpětnému odkupu, převodu nebo výměně
podílových listů.

Dojde ke sloučení.

Můžete provádět úpisy, zpětné
odkupy, převody a výměny z/do
podílových listů cílového Podfondu.

*Jakékoliv příkazy k úpisu, výměně, převodu nebo zpětnému odkupu, které slučované Podfondy obdrží po tomto datu, budou odmítnuty.
** Pro podfond Pioneer Funds – Commodity Alpha dne 16. března 2018*, ve 14:00.

Co musíte udělat v případě sloučení?
1

2

Pokud vám sloučení vyhovuje, nemusíte
podnikat žádné kroky.
Jestliže své investice necháte zpětně odkoupit
nebo je vyměníte dříve než 16. března 2018,
nebude účtován žádný případný poplatek
za výměnu ani za zpětný odkup. Pokyny
k obchodování zadejte prosím obvyklým
způsobem. Avšak při výměně podílových listů
za podílové listy jiného podfondu Pioneer
Funds nebo Pioneer S.F., který si účtuje vyšší
nákupní poplatek, bude platit poplatek za
výměnu ve výši rozdílu mezi nákupními
poplatky.

NÁZEV FONDU:
Pioneer Funds

PRÁVNÍ FORMA:
FCP

SÍDLO MANAŽERA:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství

MANAŽER:
Amundi Luxembourg S.A.

DOKUMENTY:
Prospekt, klíčové informace pro
investory a nejnovější finanční
zprávy jsou k dispozici na adrese:
www.amundi.lu/amundi-funds

Bude přejmenována na Amundi Funds II.
Bude přejmenována na Amundi S.F.

4
5
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Podrobné porovnání slučovaných a cílových Podfondů

V níže uvedených tabulkách jsou znázorněny hlavní rozdíly mezi slučovanými a cílovými Podfondy. Ostatní
vlastnosti slučovaných a cílových Podfondů jsou tytéž.

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond
INVESTIČNÍ CÍL/ZÁSADY

Podfond usiluje o zvýšení hodnoty investice a poskytnutí
příjmů po doporučenou dobu držení.

Usiluje o zvýšení hodnoty investice a poskytnutí příjmů po
doporučenou dobu držení.

Podfond investuje nejméně 75 % svých aktiv
do krátkodobých dluhopisů investičního stupně
denominovaných v eurech

Podfond investuje převážně do široké škály dluhopisů
investičního stupně vydaných společnostmi, místními orgány,
mezinárodními veřejnými a nadnárodními orgány se sídlem
v eurozóně, jakož i do cenných papírů peněžního trhu. Cílem
Podfondu bude snížení úrokového rizika portfolia použitím
dluhopisů s plovoucí sazbou, dluhopisů s krátkou dobou
splatnosti a technik zajištění úrokové sazby za použití
finančních derivátových nástrojů, jako jsou úrokové swapy či
kontrakty futures. Podfond bude usilovat o udržení durace
úrokové sazby v rozmezí -1 a +1.

a cenných papírů peněžního trhu. Podfond může rovněž
investovat až 25 % svých aktiv do srovnatelných cenných
papírů, které jsou denominované v jiných měnách. Do
cenných papírů s nižším než investičním stupněm bude
investováno nejvýše 5 % aktiv Podfondu. Podfond
neinvestuje do podřízeného bankovního dluhu.
Durace úrokové sazby Podfondu není více než 12 měsíců.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob
získání expozice v různých aktivech, trzích či zdrojích
příjmů.
Investiční manažer využívá analýzu trhu společně
s analýzou jednotlivých emitentů dluhopisů, aby
identifikoval dluhopisy, které podle všeho nabízejí
vzhledem k míře podstupovaného rizika nejlepší
návratnost.

Všechny dluhové a s dluhem související nástroje budou
denominované v eurech. Podfond může investovat do
nástrojů denominovaných v jiných měnách než v eurech za
předpokladu, že jsou měnové expozice převážně zajištěny
zpět na euro.
Podfond může investovat až 35 % svých aktiv do dluhopisů s
nižším než investičním stupněm (s výjimkou cenných papírů,
které nemají hodnocení mezinárodní ratingové agentury),
až 20 % do cenných papírů zajištěných majetkem a až
10 % do podmíněně konvertibilních dluhopisů. Podfond
může investovat do podřízených cenných papírů vydaných
především společnostmi se sídlem v eurozóně.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI
a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení různých
rizik, účinné správy portfolia a jako způsob získání expozice v
různých aktivech, trzích či zdrojích příjmů.

DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ
1 rok

3 roky
REFERENČNÍ PORTFOLIO PRO ŘÍZENÍ RIZIK

BofA ML EMU Corporate 1-3 Yrs Index

25 % BofA ML Euro Non-Financial High Yield Constrained
BB Index; 25 % BofA ML Euro Subordinated Financial Index;
50 % BofA ML Euro Corporate Large Cap 1-3 Yrs Index

MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÝ PÁKOVÝ EFEKT
200 %

250 %
BENCHMARK PRO ÚČELY VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU

N/A

Euro OverNight Index Average + 100 bps
EXPOZICE AKTIV VŮČI SFT

Očekávaná: 5 %

Očekávaná: 0 %

Maximální: 75 %

Maximální: 0 %
PŘEDPLACENÁ DAŇ (TAXE D’ABONNEMENT)

0.01 %

0.05 %
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Podrobné porovnání slučovaných a cílových Podfondů
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities
INVESTIČNÍ CÍL/ZÁSADY

Tento Podfond usiluje o zvýšení hodnoty investice ve
střednědobém až dlouhodobém horizontu.
Podfond investuje převážně do derivátů, jejichž hodnota
je spojena s různými indexy komoditních trhů. Indexy
poskytují finanční instituce, které se specializují na indexy
komoditních futures. Podfond vystaví nejméně dvě třetiny
svých celkových aktiv výkonnosti dvou či více indexů
komoditních trhů. Podfond může rovněž investovat
do dluhopisů, konvertibilních dluhopisů, dluhopisů
s připojenými opčními listy, jiných cenných papírů s
pevným úrokem a cenných papírů peněžního trhu.
Dluhopisy, do nichž Podfond investuje, mohou zahrnovat
dluhopisy s nulovým kuponem. Podfond používá indexy,
které jsou dostatečně diverzifikované, a pravidelně
reviduje svůj výběr indexů a vyvažuje své alokace do
jednotlivých indexů. Indexy se mohou rebalancovat
měsíčně nebo ročně, aniž by tím vznikaly další náklady.
Expozici jediné komodity nesmí být vystaveno více než
20 % podkladového indexu nebo 35 % v případě silně
korelovaných komodit.
Podfond může pro účely řízení rizik záměrně vyhledávat
expozice s riziky a návratností, které se navzájem zčásti
nebo zcela vyruší.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob
získání expozice (dlouhé či krátké) v různých aktivech,
trzích či zdrojích příjmů.
Investiční manažer využívá svou vlastní analýzu úrovně
zásob komodit a dalších kvantitativních faktorů, aby
identifikoval jak nejatraktivnější, tak nejméně atraktivní
investice do komodit.

Tento Podfond usiluje o zvýšení hodnoty investice po
doporučenou dobu držení.
Tento Podfond obecně usiluje o sledování výkonnosti
reprezentativního komoditního indexu (např. Bloomberg
Commodity Total Return Index) zajištěného na euro.
Nejméně dvě třetiny aktiv Podfondu budou vystaveny
výkonnosti reprezentativního komoditního indexu, jímž je
v současné době Bloomberg Commodity Index. Podfond
investuje také nejméně 51 % svých aktiv do dluhopisů a
cenných papírů peněžního trhu na celém světě. Dluhopisové
investice Podfondu mohou zahrnovat konvertibilní dluhopisy,
dluhopisy s připojenými opčními listy, jiné cenné papíry s
pevným úrokem a dluhopisy s nulovým kuponem. Nejméně
dvě třetiny investic Podfondu budou denominovány v eurech
nebo v jiné měně OECD. Mohou být drženy i měny států,
které nejsou členy OECD, a měnové riziko může být sníženo
zajištěním investic v jiné měně než v eurech.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI
a UCITS.
Podfond investuje do derivátů, jejichž hodnota je spojena
s indexy komoditních trhů nebo cenami konkrétních
komodit. Podfond používá indexy, které jsou dostatečně
diverzifikované, a pravidelně reviduje svůj výběr indexů
a vyvažuje své alokace do jednotlivých indexů. Indexy
se mohou rebalancovat měsíčně nebo ročně, aniž by tím
vznikaly další náklady. Expozici jediné komodity nesmí být
vystaveno více než 20 % podkladového indexu nebo 35 %
v případě silně korelovaných komodit. Indexy používané
Podfondem budou uvedeny ve finančních výkazech Fondu
a historický seznam indexů, které byly investovány, bude
uveřejňován měsíčně na www.amundi.lu/amundi-funds.
Podfond může rovněž používat deriváty, včetně swapů
úvěrového selhání, za účelem snížení různých rizik, účinné
správy portfolia nebo jako způsob získání expozice v různých
aktivech, trzích či zdrojích příjmů. Další informace týkající se
použitých indexů jsou uvedeny v Prospektu.
Investiční manažer využívá svou vlastní analýzu úrovně
zásob komodit a dalších kvantitativních faktorů, aby
identifikoval jak nejatraktivnější, tak nejméně atraktivní
investice do komodit, a přitom též investuje za účelem
získání příjmových toků, které mohou pomoci snížit dopad
snížení cen komoditních indexů.

PROFIL INVESTORA
Doporučený neprofesionálním investorům
–– Kteří mají o investování do fondů základní povědomí,
ale mají jen malé nebo nemají žádné zkušenosti s
investováním do Podfondu nebo podobných fondů.
–– Kteří chápou riziko částečné nebo úplné ztráty
investovaného kapitálu.
–– Usilují o zvýšení hodnoty investice po doporučenou
dobu držení.

Doporučený neprofesionálním investorům
–– Kteří mají o investování do fondů průměrné povědomí
a určité zkušenosti s investováním do Podfondu nebo
podobných fondů.
–– Kteří chápou riziko částečné nebo úplné ztráty
investovaného kapitálu.
–– Usilují o zvýšení hodnoty investice po doporučenou dobu
držení.

MĚNA VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU
USD

N/A
BENCHMARK PRO ÚČELY VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU

Bloomberg Commodity Total Return Index

N/A
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Podrobné porovnání slučovaných a cílových Podfondů
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÝ PÁKOVÝ EFEKT
150 %

125 %
EXPOZICE AKTIV VŮČI TRS

Očekávaná: 100 %
Maximální: 150 % (pouze nefinancované)

Očekávaná: 100 %
Maximální: 125 % (pouze nefinancované)

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus

Pioneer Funds – Euro Short-Term
INVESTIČNÍ CÍL/ZÁSADY

Usiluje o udržení hodnoty a poskytnutí návratnosti
přesahující míru návratnosti na peněžních trzích po
doporučenou dobu držení.
Podfond investuje zejména do cenných papírů peněžního
trhu a vkladů u úvěrových institucí, jejichž zbytková
splatnost není delší než 397 dní, přičemž expozice v jiných
měnách, než je euro, je zajištěna zpět na euro. Podfond
může rovněž přímo či nepřímo investovat do široké škály
měn na celém světě.
Podfond nesmí investovat do cenných papírů s nižším
než investičním stupněm. Cenné papíry peněžního
trhu zainvestované Podfondem, které nejsou vydané
svrchovanými státy, musí být hodnoceny v jedné ze
dvou nejvyšších ratingových kategorií každou uznávanou
ratingovou agenturou, která tento cenný papír hodnotila,
nebo hodnocením rovnocenné kvality dle určení Manažera.
Jestliže Podfond koupí cenný papír, jehož rating poté
klesne pod B- (u agentur Standard & Poor’s a Fitch) nebo
B3 (u agentury Moody’s) nebo jej Manažer považuje za
nástroj srovnatelné kvality, Podfond cenný papír prodá.
Prodej bude uskutečněn, jakmile to bude rozumně
proveditelné a v nejlepším zájmu Podílníků, v každém
případě však do 6 měsíců nebo dříve, pokud investice
Podfondu do dluhopisů s nižším než investičním stupněm
přesáhnou 25 %.
Durace úrokové sazby Podfondu je méně než 6 měsíců a
vážená průměrná životnost je méně než 12 měsíců.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI
a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob získání
expozice v měnových strategiích.
Investiční manažer využívá analýzu trhu společně s
analýzou jednotlivých emitentů, aby identifikoval cenné
papíry, které nabízejí na základě trendů v úrokových
sazbách nejlepší návratnost. Investiční manažer flexibilně
řídí rizika různých měn a alokaci aktiv mezi měnami a
dalšími investicemi za účelem tvorby mimořádných výnosů.

Tento Podfond usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty
investice po doporučenou dobu držení.
Podfond investuje zejména do dluhopisů evropských vlád a
cenných papírů peněžního trhu denominovaných v eurech.
Podfond může rovněž investovat až 30 % svých aktiv do
evropských firemních dluhopisů, které jsou denominovány
v eurech nebo jiných měnách za předpokladu, že je měnová
expozice zajištěna zpět na euro. Podfond neinvestuje do akcií
ani do konvertibilních cenných papírů.
Průměrná durace úrokové sazby Podfondu není více než 12
měsíců.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI a
UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení různých
rizik, účinné správy portfolia a jako způsob získání expozice v
různých aktivech, trzích či zdrojích příjmů.
Investiční manažer využívá analýzu trhu společně s analýzou
jednotlivých emitentů dluhopisů, aby identifikoval dluhopisy,
které podle všeho nabízejí vzhledem k míře podstupovaného
rizika nejlepší návratnost.

MAXIMÁLNÍ OČEKÁVANÝ PÁKOVÝ EFEKT
10 %

200 %
EXPOZICE AKTIV VŮČI SFT

Očekávaná: 0 %
Maximální: 0 %

Očekávaná: 10 %
Maximální: 75 %
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Podrobné porovnání slučovaných a cílových Podfondů
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Indian Equity

Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity
INVESTIČNÍ CÍL/ZÁSADY

Tento Podfond usiluje o zvýšení hodnoty investice po
doporučenou dobu držení.

Tento Podfond usiluje o zvýšení hodnoty investice po
doporučenou dobu držení.

Podfond investuje převážně do akcií společností, které
mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v
Indii.

Podfond investuje zejména do široké škály akcií společností,
které mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost
v asijských zemích vyjma Japonska, z nichž některé lze
považovat za rozvíjející se trhy.

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik
nebo pro účely účinné správy portfolia.
Investiční manažer využívá celkovou analýzu tržních dat
společně s fundamentální analýzou jednotlivých emitentů,
aby identifikoval akcie s nadprůměrnými dlouhodobými
vyhlídkami.

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI a
UCITS.
Podfond může využívat derivátů ke snížení různých rizik nebo
pro účely účinné správy portfolia.
Podfond může čas od času investovat s přímým přístupem
k čínským akciím A-shares prostřednictvím systému Stock
Connect až do výše 10 % svých čistých aktiv.
Investiční manažer využívá celkovou analýzu tržních dat
společně s fundamentální analýzou jednotlivých emitentů,
aby identifikoval akcie s nadprůměrnými dlouhodobými
vyhlídkami.

BENCHMARK PRO ÚČELY VÝKONNOSTNÍHO POPLATKU
MSCI India Index

MSCI AC Asia ex Japan Index
REFERENČNÍ PORTFOLIO PRO ŘÍZENÍ RIZIK

MSCI India Index

MSCI AC Asia ex Japan Index
EXPOZICE AKTIV VŮČI TRS

Očekávaná: 0 %

Očekávaná: 10 %

Maximální: 0 %

Maximální: 20 % (pouze nefinancované)
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Kategorie A EUR distribuované ročně

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0281580257

LU1706854152

DISTRIBUČNÍ POLITIKA
Ročně

Nedistribuované
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,44 %

0,73 %
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Není

Max. 15,00 %

Kategorie A EUR nedistribuované

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0275636784

LU1706854152

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,44 %

0,73 %
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Není

Max. 15,00 %

Kategorie E EUR nedistribuované

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0162300734

LU1499628912

VSTUPNÍ POPLATEK
Max. 1,00 %

Max. 2,50 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,46 %

0,75 %
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Není

Max. 15,00 %
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU

2

3
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Kategorie E EUR distribuované čtvrtletně

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0857391402

LU1499628912

DISTRIBUČNÍ POLITIKA
Čtvrtletně

Nedistribuované
VSTUPNÍ POPLATEK

Max. 1,00 %

Max. 2,50 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,46 %

0,75 %
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Není

Max. 15,00 %
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU

2

3

Kategorie E USD nedistribuované

Kategorie E USD nedistribuované

LU0162478399

LU1706854319

VSTUPNÍ POPLATEK
Max. 1,00 %

Max. 2,50 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,46 %

0,75 %
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Není

Max. 15,00 %
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU

4

3
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Kategorie H EUR nedistribuované

Kategorie H EUR nedistribuované

LU0329232911

LU1503126044

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
2

3
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,20 %

Max. 0,35 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,34 %

0,48 %

Kategorie I EUR nedistribuované

Kategorie I EUR nedistribuované

LU0162301039

LU1706854400

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 0,15 %

Max. 0,30 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,21 %

0,39 %

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie A EUR nedistribuované

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0313643024

LU0271695388

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,25 %

Max. 1,00 %
DISTRIBUČNÍ POPLATEK

Max. 0,35 %

Není
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Max. 15 %

Není
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,77 %

1,10 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie A USD nedistribuované

Kategorie A USD nedistribuované

LU0313643297

LU1694769859

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,25 %

Max. 1,00 %
DISTRIBUČNÍ POPLATEK

Max. 0,35 %

Není
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Max. 15 %

Není
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,77 %

1,20 %

Kategorie A EUR nedistribuované zajištěné

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0313643370

LU0271695388

ZAJIŠTĚNÍ
Zajištěné

Nezajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 1,25 %

Max. 1,00 %
DISTRIBUČNÍ POPLATEK

Max. 0,35 %

Není
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Max. 15 %

Není
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,87 %

1,10 %

Kategorie A CHF nedistribuované zajištěné

Kategorie A CHF nedistribuované zajištěné

LU0498918738

LU1694769693

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,25 %

Max. 1,00 %
DISTRIBUČNÍ POPLATEK

Max. 0,35 %

Není
VÝKONNOSTNÍ POPLATEK

Max. 15 %

Není
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,87 %

1,20 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie B USD nedistribuované

Kategorie B USD nedistribuované zajištěné

LU0500311369

LU169479933

ZAJIŠTĚNÍ
Nezajištěné

Zajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 1,25 %

Max. 1,00 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

2,92 %

2,55 %

Kategorie C EUR nedistribuované

Kategorie C EUR nedistribuované

LU0313643453

LU0372625102

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,50 %

Max. 1,00 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

2,67 %

2,10 %

Kategorie C USD nedistribuované

Kategorie C USD nedistribuované zajištěné

LU0313643537

LU1694770196

ZAJIŠTĚNÍ
Nezajištěné

Zajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 1,50 %

Max. 1,00 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

2,67 %

2,20 %

Kategorie E EUR nedistribuované

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0313643610

LU0273973874

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,50 %

Max. 1,00 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,69 %

1,13 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie A EUR nedistribuované zajištěné

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0504317032

LU0273973874

ZAJIŠTĚNÍ
Zajištěné

Nezajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 1,50 %

Max. 1,00 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,79 %

1,13 %

Kategorie F EUR nedistribuované

Kategorie F EUR nedistribuované

LU0313643883

LU0273974336

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 2,25 %

Max. 1,75 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

2,44 %

1,88 %

Kategorie H EUR nedistribuované

Kategorie H EUR nedistribuované

LU0313643966

LU0271872185

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 0,80 %

Max. 0,55 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,97 %

0,65 %

Kategorie I EUR distribuované ročně zajištěné

Kategorie I EUR distribuované ročně

LU0350748561

LU1694770352

ZAJIŠTĚNÍ
Zajištěné

Nezajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,50 %

Max. 0,40 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,65 %

0,46 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie I EUR nedistribuované

Kategorie I EUR nedistribuované

LU0313644188

LU0271695461

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 0,50 %

Max. 0,40 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,55 %

0,46 %

Kategorie I EUR nedistribuované zajištěné

Kategorie I EUR nedistribuované

LU0809908550

LU0271695461

ZAJIŠTĚNÍ
Zajištěné

Nezajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,50 %

Max. 0,40 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,65 %

0,46 %

Kategorie I USD nedistribuované

Kategorie I USD nedistribuované zajištěné

LU0313644261

LU0419230916

ZAJIŠTĚNÍ
Nezajištěné

Zajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,50 %

Max. 0,40 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,55 %

0,56 %

Kategorie N EUR nedistribuované

Kategorie N EUR nedistribuované

LU1092559985

LU1706853931

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 0,75 %

Max. 0,55 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,92 %

0,65 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Kategorie N EUR nedistribuované zajištěné

Kategorie N EUR nedistribuované

LU1696277117

LU1706853931

ZAJIŠTĚNÍ
Zajištěné

Nezajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,75 %

Max. 0,55 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,02 %

0,65 %

Kategorie N USD nedistribuované

Kategorie N USD nedistribuované zajištěné

LU0778038744

LU1706854582

ZAJIŠTĚNÍ
Nezajištěné

Zajištěné
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,75 %

Max. 0,55 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,92 %

0,75 %

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus

Pioneer Funds – Euro Short-Term

Kategorie A EUR nedistribuované

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0527390982

LU0119402856

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
1

2
VSTUPNÍ POPLATEK

Není

Max. 5 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,46 %

0,74 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus

Pioneer Funds – Euro Short-Term

Kategorie A EUR distribuované ročně

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0536711954

LU0119402856

DISTRIBUČNÍ POLITIKA
Ročně

Nedistribuované
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU

1

2
VSTUPNÍ POPLATEK

Není

Max. 5,00 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,60 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,46 %

0,74 %

Kategorie E EUR nedistribuované

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0527391105

LU0111930219

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
1

2
VSTUPNÍ POPLATEK

Max. 1,00 %

Max. 1,75 %
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,30 %

Max. 0,80 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,48 %

0,96 %

Kategorie H EUR nedistribuované

Kategorie H EUR nedistribuované

LU0527391287

LU0329233059

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
1

2
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,20 %

Max. 0,45 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,36 %

0,59 %

22

Oznámení podílníkům	

09

15. ledna 2018

Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Euro Liquidity Plus

Pioneer Funds – Euro Short-Term

Kategorie I EUR nedistribuované

Kategorie I EUR nedistribuované

LU0527391360

LU0119436839

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
1

2
MANAŽERSKÝ POPLATEK

Max. 0,10 %

Max. 0,20 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

0,17 %

0,25 %

Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Indian Equity

Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity

Kategorie A EUR nedistribuované

Kategorie A EUR nedistribuované

LU0363632075

LU0119373065

PRŮBĚŽNÉ POPLATKY
2,35 %

2,10 %

Kategorie A USD nedistribuované

Kategorie A USD nedistribuované

LU0363632588

LU0132183822

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
6

5
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

2,35 %

2,10 %

Kategorie C USD nedistribuované

Kategorie C USD nedistribuované

LU0378712490

LU0132184473

SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIKA A VÝNOSU
6

5
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

3,05 %

2,80 %
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Tabulka sloučení kategorií podílových listů podle ISIN
(pokračování)
Slučovaný Podfond

Cílový Podfond

Pioneer Funds – Indian Equity

Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity

Kategorie E EUR nedistribuované

Kategorie E EUR nedistribuované

LU0363632158

LU0111929716

PRŮBĚŽNÉ POPLATKY
2,07 %

1,82 %

Kategorie F EUR nedistribuované

Kategorie F EUR nedistribuované

LU0363632232

LU0133611425

PRŮBĚŽNÉ POPLATKY
2,82 %

2,57 %

Kategorie H EUR nedistribuované

Kategorie H EUR nedistribuované

LU0363632315

LU0329231947

MANAŽERSKÝ POPLATEK
Max. 1,00 %

Max. 0,80 %
PRŮBĚŽNÉ POPLATKY

1,55 %

1,10 %

24

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pioneer Funds
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg,
Velkovévodství lucemburské

REF-1707

