Oznámení pro akcionáře (podílníky)

OZNÁMENÍ

Amundi Funds

Lucemburk, 5. května 2020
Vážený akcionáři/podílníci,
představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Představenstvo“) by vás rádo informovalo o změně týkající se
podfondu Protect 90 (dále „Podfond“).

Amundi Funds Protect 90
S ohledem na současné komplikované tržní prostředí způsobené krizí spojenou s pandemií COVID-19 dosáhla čistá
hodnota aktiv na akcii Podfondu hodnoty, jež vyžaduje zásah ručitele v případě požadavku na využití ochrany při
odkoupení. Ochrana akcionářům (podílníkům) zajišťuje, že minimální cena při odkupu činí 90 % nejvyšší do daného
data zaznamenané hodnoty čistých aktiv.
Pokud jde o proces správy investic, Podfond vyžaduje, aby správce investic investoval podstatnou část aktiv do
konzervativní složky (investice s nízkým rizikem), což je uvedeno v investiční politice Podfondu. To omezuje potenciál
budoucího růstu nebo poklesu.
V tomto kontextu se Představenstvo domnívá, že je v nejlepším zájmu akcionářů současnou formu ochrany změnit tak,
aby představovala 90 % nejvyšší čisté hodnoty aktiv zaznamenané od 5. června 2020. Akcionáři, kteří investovali do
Podfondu k datu 5. června 2020, budou mít od tohoto data výhodu nové ochrany, což bude vzhledem k současným
tržním podmínkám ke dni změny znamenat, že nabízená ochrana bude vycházet z NAV, která bude nižší než nejvyšší
NAV zaznamenaná před 5. červnem 2020.
V souladu s tímto rozhodnutím bude dále upraven investiční cíl Podfondu, a to tak, aby Podfond dokázal zajistit, že po
5. červnu 2020 cena akcií (podílů) Podfondu neklesne pod 90 % čisté hodnoty aktiv. Ostatní charakteristiky Podfondu
zůstávají beze změny.
Akcionáři Podfondu, kteří s touto úpravou nesouhlasí, mohou do 4. června 2020 své akcie odprodat bez
poplatku za odkup, jak je uvedeno v prospektu Amundi Funds. Během tohoto období platí nadále aktuální
podmínky ochrany.
Poslední prospekt společnosti Amundi Funds a klíčové informace pro investory jsou na požádání zdarma k dispozici v
sídle společnosti Amundi Funds.
S úctou
Představenstvo
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