Notice to Shareholders

NOTICE

Amundi Funds

Lucemburk, 20. prosinec 2019
Vážení akcionáři, vážené akcionářky,
představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „představenstvo“) by vás rádo informovalo o řadě změn
týkajících se určitých podfondů, které vstoupí v platnost dne 20. ledna 2020:

1. Amundi Funds Euro Strategic Bond
Podfond Amundi Funds Euro Strategic Bond bude přejmenován na Amundi Funds Strategic Bond.
Hrubý pákový efekt podfondu se zvyšuje z 200 % na 290 % a referenční výkonnostní poplatek se změní z
indexu Bloomberg Barclays Euro-Aggregate na Euro Short Term Rate + 2,50 % dne 31. ledna 2020.

2. Amundi Funds European Equity Target Income
Podfond Amundi Funds European Equity Target Income bude přejmenován na Amundi Funds European
Equity Sustainable Income
Investiční cíl podfondu bude změněn za účelem:
– odkazu na cenné papíry vybrané na základě jejich potenciálu výplaty dividend;
– integrace environmentálních a sociálních faktorů a faktorů řízení a správy řízení podniku do
procesu výběru portfolia;
– odstranění 75% investičního limitu do evropských akcií a 20% investičního limitu do dluhopisů.
Výsledkem bude, že investiční politika podfondu bude:
Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby. Podfond se konkrétně snaží překonat
(po příslušných poplatcích) index MSCI Europe po doporučeném období držby.
Investice
Tento Podfond investuje především do široké škály akcií společností se sídlem nebo hlavní obchodní činností v
Evropě a které nabízejí vyhlídky na výplatu dividend.
Podfond usiluje o lepší environmentální stopu a profil udržitelnosti ve srovnání s indexem MSCI Europe integrací
faktorů ESG (environmentální, sociální a podnikové řízení). Pro tyto investice neexistuje žádné měnové omezení.
Při dodržení výše uvedených zásad může podfond investovat do jiných cenných papírů, nástrojů spojených s
cennými papíry, konvertibilních dluhopisů, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů a může investovat až
10 % hodnoty čistých aktiv do UCI a UCITS.
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Deriváty
Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice
(dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně
derivátů zaměřených na cenné papíry).
Základní měna EUR
Amundi Ireland Limited nahradí Amundi Deutschland GmbH v roli investičního manažera podfondu.

3. Amundi Funds Global Equity Target Income
Podfond Amundi Funds Global Equity Target Income bude přejmenován na Amundi Funds Global Equity
Sustainable Income.
Investiční cíl podfondu bude změněn za účelem:
–– odkazu na cenné papíry vybrané na základě jejich potenciálu výplaty dividend;
–– integrace environmentálních a sociálních faktorů a faktorů řízení a správy řízení podniku do procesu
výběru portfolia;
–– odstranění 20% investičního limitu do dluhopisů.
Výsledkem bude, že investiční politika podfondu bude:
Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby. Podfond se konkrétně snaží překonat
(po příslušných poplatcích) index MSCI World po doporučeném období držby.
Investice
Podfond investuje hlavně do cenných papírů společností z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, které nabízejí
vyhlídky na výplatu dividend.
Podfond usiluje o lepší environmentální stopu a profil udržitelnosti ve srovnání s benchmarkovým indexem
integrací faktorů ESG (environmentální, sociální a podnikové řízení). Pro tyto investice neexistuje žádné
měnové omezení.
Při dodržení výše uvedených zásad může podfond investovat do jiných cenných papírů, nástrojů spojených
s cennými papíry, konvertibilních dluhopisů, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a může investovat až 10 %
hodnoty čistých aktiv do UCI a UCITS.
Deriváty
Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice
(dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně
derivátů zaměřených na cenné papíry a kurzové převody).
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Základní měna USD
Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup vašich akcií bez poplatků za odkoupení,
jak je stanoveno v prospektu Amundi Funds.
Poslední prospekt Amundi Funds a klíčové informace pro investory jsou na požádání zdarma k dispozici v
sídle Amundi Funds.
S úctou

Představenstvo

CONTACT INFORMATION
Amundi Funds
Siège social : 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg
Adresse postale : BP 1104 – L-1011 Luxembourg
Tel.: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com
Société Anonyme R.C. Lucembursko B 68806
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