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Odpovědné investování bylo vždy ústředním bodem investiční politiky společnosti Amundi. Od
založení naší společnosti jsme odpovědné investování považovali za jeden z našich opěrných
sloupů. Tento náš postoj se opírá o dvojí přesvědčení: Prvním je, že společnosti a investoři mají
odpovědnost za budování udržitelné společnosti. Druhým je pak to, že nejlepší postupy v oblasti
životního prostředí, sociální odpovědnosti a řádné správy (ESG) jsou dlouhodobě hnací silou
výkonnosti investic.
Společnost Amundi, jež je největším evropským správcem aktiv a patří mezi desítku největších i
v celosvětovém měřítku, usiluje o uplatňování odpovědných investičních zásad. Patříme mezi
zakládající signatáře zásad odpovědného investování OSN (UNPRI). Společnost Amundi
neusiluje pouze o sledování trendů v oblasti ESG, ale snaží se též ovlivňovat agendu finančního
odvětví v rámci rychle rostoucího trhu odpovědných investic.
Věříme, že integrace dimenzí ESG do investičního rozhodování umožňuje komplexněji
posuzovat investiční rizika i příležitosti. Ve světě, kde nehmotná aktiva představují důležitou
součást celkového ocenění obchodních společností, umožňuje investiční dimenze ESG v
dlouhodobém horizontu zachytit kritéria potřebná k rozhodování.
Jsme přesvědčeni, že dodržování principů životního prostředí, sociální odpovědnosti a řádné
správy v rámci investičního procesu bude mít na dlouhodobou výkonnost pozitivní vliv. Z tohoto
důvodu nyní prospekt společnost Amundi Funds stanovuje náš přístup k ESG, jak podrobně
popisuje přiložené oznámení pro akcionáře.
Oznámení si pozorně prostudujte.

Děkujeme Vám za Vaši přetrvávající důvěru.
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Lucemburk, 30. listopadu 2020
Vážení akcionáři (podílníci),
představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Představenstvo“) by vás rádo informovalo o následujících změnách
týkajících zastřešujícího subjektu Amundi Funds:
Do prospektu společnosti Amundi Funds byly přidány následující informace

Zásady týkající se životního prostředí, sociální odpovědnosti a řádné správy

Společnost Amundi zařadila mezi své základní pilíře zodpovědné investování a firemní odpovědnost. Vychází z
přesvědčení, že ekonomické a finanční subjekty mají větší odpovědnost ve vztahu k udržitelné společnosti a že aspekty
životního prostředí, sociální odpovědnosti a řádné správy (ESG) představují motor dlouhodobé finanční výkonnosti.
Společnost Amundi se domnívá, že kromě ekonomických a finančních aspektů přináší integrace aspektů ESG do
investičního rozhodování možnost komplexněji posuzovat investiční rizika a příležitosti.
Kromě integrace ESG uplatňuje společnost Amundi zásady cíleného vyloučení ze všech aktivních investičních strategií
společnosti Amundi. Vylučuje takto společnosti, které jednají v rozporu se zásadami ESG, například ty, které nerespektují
mezinárodní úmluvy, mezinárodně uznávané rámce nebo národní předpisy.
Společnost Amundi vyvinula vlastní interní proces hodnocení ESG, který vychází z přístupu „nejlepší ve své třídě“.
Hodnocení přizpůsobené jednotlivým odvětvím činnosti se snaží posoudit dynamiku, v níž společnosti působí.
Hodnocení a analýza ESG se provádí v rámci týmu pro analýzu ESG společnosti Amundi. Vzniklé materiály se využívají
jako nezávislý a doplňkový faktor ovlivňující rozhodovací procesy.
Hodnocení ESG od společnosti Amundi představuje kvantitativní skóre aspektů ESG vyjádřené na sedmistupňové škále.
Začíná od hodnocení A (nejlepší) a končí na hodnocení G (nejhorší), přičemž cenné papíry zařazené do vyloučených
odpovídají hodnocení G.
Hodnocení ESG od společnosti Amundi si klade za cíl měřit výkonnost emitenta v oblasti ESG, např. jeho schopnost
předvídat a řídit rizika a příležitosti v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řádné správy s ohledem na odvětví
a individuální okolnosti daného emitenta.
Podrobnější informace, včetně zásad ESG společnosti Amundi a metodiky hodnocení, jsou k dispozici na adrese
www.amundi.com
Investiční cíle týkající se ESG
Různé podfondy Amundi Funds (jak je znázorněno níže) integrují faktory ESG do svého investičního procesu a rovněž se
snaží dosahovat skóre ESG převyšujícího skóre ESG benchmarku nebo příslušného investičního prostoru (pokud žádný
benchmark neexistuje). Hodnocení ESG portfolia se počítá jako průměr skóre emitentů v oblasti ESG vážený podle objemu
spravovaných aktiv na bázi modelu hodnocení ESG společnosti Amundi. Pokud investiční zásady konkrétního podfondu
neuvádějí jinak, všechny podfondy Amundi Funds vylučují emitenty uvedené v seznamu vyloučených emitentů, který je
součástí zásad ESG společnosti Amundi.
Představenstvo si proto přeje vás informovat o změnách souvisejících s ESG a také o řadě dalších změn týkajících se
různých podfondů Amundi Funds:

2

Oznámení akcionářům

1.

30.11.2020

Amundi Funds Cash EUR, Amundi Funds Cash USD, Amundi Funds Euro Corporate Bond,
Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond*, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi
Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity*,
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap, Amundi Funds European Convertible Bond,
Amundi Funds European Equity Conservative, Amundi Funds European Equity Dynamic
Multi Factors*, Amundi Funds European Equity Risk Parity*, Amundi Funds Global
Convertible Bond, Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Equity
Conservative, Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors* a Amundi Funds Total
Hybrid Bond*

S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady výše uvedených podfondů změněny tak, že budou obsahovat
doplňkový cíl, kterým bude dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia přesahujícího hodnocení ESG příslušného
benchmarku.

2.

Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds European Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Global Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future* a Amundi Funds
Pioneer US Equity ESG Improvers

S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady a procesy řízení výše uvedených podfondů změněny takto:
− obsahovat doplňkový cíl, kterým bude dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia převyšujícího hodnocení ESG
příslušného benchmarku;
− omezovat investice do cenných papírů, které nemají hodnocení ESG, na maximálně 10 % aktiv;
− odrážet přístupy související s ESG v příslušném procesu řízení.

3. Amundi Funds Emerging Markets Green Bond*
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady a procesy řízení výše uvedených podfondů pozměněny tak, aby byly
investice do cenných papírů, které nemají hodnocení ESG, omezeny na maximálně 10% aktiv.

4. Pozastavení stanovení NAV v období státních svátků
Představenstvo rozhodlo, že od 1. ledna 2021 nebude zveřejněna žádná NAV pro následující podfondy, pokud datum
zveřejnění NAV připadne na den státního svátku v zemích uvedených v tabulce níže:

5.

Podfond

Státní svátek v:

Russian Equity

Lucembursku nebo Rusku

SBI FM India Equity

Lucembursku nebo Indii

Japan Equity Value

Lucembursku nebo Japonsku

Amundi Funds Cash USD

S účinností od 1. března 2021 bude benchmark Podfondu změněn ze sazby USD Libor 3-month na sazbu Compounded
Effective Federal Funds Rate.
Revidovaný investiční cíl a zásady Podfondu:
Cíl
Nabídnout návratnost odpovídající investicím na peněžních trzích.
Podfond investuje do krátkodobých aktiv, přesněji hlavně do nástrojů peněžního trhu, které jsou denominovány v
amerických dolarech nebo zajištěny proti americkým dolarům.
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Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % aktiv do nástrojů peněžního trhu (včetně ABCP).
Podfond udržuje v rámci svého portfolia WAM na úrovni 90 dnů nebo méně.
Podfond neinvestuje více než 30 % aktiv do nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo garantovaných žádným národním,
veřejným místním orgánem v EU nebo mezinárodním orgánem, do něhož patří alespoň jeden člen z EU.
Podfond může investovat až 10 % hodnoty svých čistých aktiv do jednotek/akcií jiných MMF.
Benchmark
Podfond je aktivně spravován a usiluje o dosažení stabilní výkonnosti v souladu s indexem Compounded Effective Federal
Funds rate Index (dříve „USD Libor 3-month rate“, do 1. března 2021) (dále jen „benchmark“). Podfond může využívat
benchmark i následně jako indikátor pro posouzení výkonnosti Podfondu. Budování portfolia není ve vztahu k benchmarku
nijak omezeno. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení jeho
investičního prostoru.

6. Amundi Funds European Equity Green Impact*
S účinností od 22. ledna 2021 již Podfond nebude investovat jako feeder fond hlavního fondu „Amundi Valeurs Durables“.
Svůj investiční cíl však bude revidovat tím, že bude usilovat o expozici investičnímu prostoru podobnému tomu, jakým se
vyznačuje hlavní fond.
Hlavní rozdíly mezi investičními zásadami hlavního fondu a novými investičními zásadami, které budou uplatňovány od 22.
ledna 2021, jsou následující:
Hlavní fond
Hlavní investice

Podfond investuje nejméně 75 % čistých aktiv do
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní
obchodní činnost v Evropě.

Podfond investuje hlavně do akcií
společností, které mají sídlo nebo hlavní
obchodní činnost v Evropě.

Doplňkové investice

Při dodržení výše uvedených zásad může hlavní
fond investovat také do dluhopisů investičního
stupně a do konvertibilních dluhopisů, nástrojů
peněžního trhu a vkladů a může investovat až 10
% hodnoty čistých aktiv do UCITS/UCI.

Při dodržení výše uvedených zásad
může podfond investovat také do
nástrojů peněžního trhu a vkladů a
může investovat až 10 % hodnoty
čistých aktiv do UCITS/UCI.

Použití derivátů

Hlavní fond široce 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 úvěry a akcie). Hlavní fond může
provádět dočasné akvizice a prodej cenných
papírů (smlouvy o zpětném odkupu a reverzních
repo transakcích).

Podfond využívá deriváty za účelem
snížení různých rizik a k účinné správě
portfolia.

ESG
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Nové investiční zásady:

Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém
portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je
hodnocení příslušného benchmarku.
Podfond bude omezovat investice do
cenných papírů, které nemají hodnocení
ESG, na maximálně 10 % aktiv.
Investiční prostor Podfondu (jak jej vyjadřuje
jeho benchmark), je snížen minimálně o
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20 % vyloučením cenných papírů s nižším
hodnocením ESG.

Revidované investiční zásady Podfondu:
Cíl
Dosáhnout růstu kapitálu za doporučenou dobu držení.
Investice
Podfond investuje hlavně do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v Evropě. Podfond bude
omezovat investice do cenných papírů, které nemají hodnocení ESG, na maximálně 10 % aktiv.
Podfond očekává, že bude mít akciovou expozici mezi 75 % a 120 %.
Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat také do nástrojů peněžního trhu a vkladů a může investovat
až 10 % hodnoty čistých aktiv do UCITS/UCI.
Benchmark
Podfond konkrétně usiluje o překonání (po příslušných poplatcích) indexu MSCI Europe (dividends reinvested) Index
(benchmark) během doporučené doby držby. Podfond využívá benchmark následně jako indikátor hodnocení výkonnosti
Podfondu a dále jako benchmark využívaný příslušnými třídami akcií pro výpočet odměny za výkonnost. Budování portfolia
není ve vztahu k takovému benchmarku nijak omezeno. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího
hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného benchmarku.
Deriváty
Podfond využívá deriváty za účelem snížení různých rizik a k účinné správě portfolia.
Základní měna EUR
S účinností od 22. ledna 2021 se maximální poplatek za správu tříd akcií mění takto
Kategorie

Stávající poplatek za správu
(maximální)

Nový poplatek za správu
(maximální)

A, B, C, E, F, G, P, R, T a U

0,06%

0,20%

IaM

0,06%

0,10%

Představenstvo navíc rozhodlo, že od 30. listopadu nebude zveřejněna žádná NAV pro následující podfondy, pokud datum
zveřejnění NAV připadne na den státního svátku ve Spojeném království.
Za účelem zajištění efektivního zpracování všech operací, jejichž účelem je zpětný odkup podílů držených v hlavním fondu
a investování aktiv Podfondu v souladu s novými investičními zásadami, nebudou akceptovány požadavky na úpisy,
konverze ani zpětný odkup akcií Podfondu od 14:00 (lucemburského času) dne 20. ledna 2020 do 14:00 (lucemburského
času) dne 22. ledna 2020.

7. Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu Income změněny tak, aby:
− byl zrušen požadavek na zpětné zajištění v eurech cenných papírů denominovaných v jiných měnách, které
mohou představovat až 40 % aktiv;
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mohl Podfond zvýšit maximální expozici vůči akciím ze 40 % na 50 % aktiv, včetně toho, že až 30 % akcií může
patřit společnostem se sídlem mimo Evropu.

V návaznosti na to jsou revidované investiční zásady Podfondu následující:
Cíl
Usiluje o zajištění příjmu, sekundárním cílem je zvýšení hodnoty investice během doporučeného období držby.
Investice
Podfond investuje hlavně do široké škály cenných papírů z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. Investice mohou
zahrnovat cenné papíry, vládní a firemní dluhopisy a cenné papíry peněžního trhu. Investice Podfondu do dluhopisů mohou
mít jakoukoli kvalitu (investiční stupeň nebo nižší). Investice podfondu budou denominovány převážně v eurech. Podfond
může investovat až 40 % svých aktiv do cenných papírů denominovaných v jiných měnách, než je euro.
Podfond může investovat až 50 % svých aktiv do akcií, včetně až 30 % do cenných papírů společností se sídlem mimo
Evropu.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI.
Benchmark
Podfond je aktivně spravován a není spravován s ohledem na benchmark.
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 úvěry,
akcie, úrokové sazby a devizy).
Základní měna EUR.

8.

Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds European Equity Sustainable Income,
Amundi Funds Top European Players, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi
Funds European Equity Risk Parity*, Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors*
a Amundi Funds European Equity Conservative

S účinností od 1. ledna 2021 již podfondy nebudou splňovat požadavky francouzského plánu d 'Epargne en Actions (PEA).
Toto rozhodnutí je učiněno v očekávání nadcházejícího odchodu Spojeného království z Evropské unie. Vzhledem k
současné expozici podfondů se tím zabrání tomu, aby podfondy splňovaly požadavek PEA týkající se investování alespoň
75 % portfolia do akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v členských státech EU.

9. Amundi Funds European Equity Value
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu změněny tak, aby:
− bylo odstraněno zvláštní omezení investování alespoň 75 % aktiv do cenných papírů vydaných společnostmi se
sídlem v EU při zachování hlavního pravidla, jež požaduje investovat do akcií společností, které mají sídlo nebo
hlavní obchodní činnost v Evropě;
− bylo vyjasněno, že Podfond může při dodržení výše uvedeného pravidla investovat do jiných cenných papírů,
nástrojů peněžního trhu a vkladů;
− bylo upřesněno, že podfond je navržen tak, aby byl aktivně spravován na základě indexu
MSCI Europe Value Index a snaží se (po započítání příslušných poplatků) o jeho překonání;
− byl obsažen doplňkový cíl, kterým je dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia převyšujícího hodnocení ESG
benchmarku.
V návaznosti na to jsou revidované investiční zásady Podfondu následující:
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Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.
Investice
Podfond investuje převážně do široké škály cenných papírů společností, které mají sídlo nebo převážnou obchodní činnost
v Evropě.
Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat také do jiných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu,
vkladů a může investovat až 10 % aktiv do jiných UCITS/UCI.
Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu indexu MSCI
Europe Value Index („benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z
benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a fond může mít expozici i vůči emitentům, kteří nejsou zahrnuti do
benchmarku. Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od
benchmarku bude významná. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je
hodnocení jeho benchmarku
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.

10. Amundi Funds Top European Players
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu změněny tak, aby:
− bylo odstraněno omezení investování alespoň 75 % aktiv do cenných papírů vydaných společnostmi se sídlem v
EU při zachování hlavního pravidla, jež požaduje investovat do akcií společností se střední a velkou tržní
kapitalizací, které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v Evropě;
− bylo upřesněno, že podfond je navržen tak, aby byl aktivně spravován na základě indexu
MSCI Europe Index a snaží se (po započítání příslušných poplatků) o jeho překonání;
− byl obsažen doplňkový cíl, kterým je dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia převyšujícího hodnocení ESG
benchmarku.
V návaznosti na to jsou revidované investiční zásady Podfondu následující:
Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.
Investice
Podfond investuje hlavně do akcií společností se střední a velkou tržní kapitalizací, jež mají sídlo nebo hlavní obchodní
činnost v Evropě. Zatímco podfond může investovat do jakékoli oblasti ekonomiky, jeho majetek může být kdykoli zaměřen
na relativně malý počet společností.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI.
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Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu indexu MSCI
Europe Index („benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z benchmarku,
správa Podfondu je však na vedení a fond může investovat do emitentů, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond
monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od benchmarku bude
podstatná. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného
benchmarku.
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.

11. Amundi Funds European Equity Small Cap
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu změněny tak, aby:
− bylo odstraněno omezení investování alespoň 75 % aktiv do cenných papírů vydaných společnostmi se sídlem v
EU při zachování hlavního pravidla, jež požaduje investovat do akcií společností s malou tržní kapitalizací, které
mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v Evropě;
− bylo upřesněno, že podfond je navržen tak, aby byl aktivně spravován na základě indexu
MSCI Europe Small Cap Index a snaží se (po započítání příslušných poplatků) o jeho překonání;
− byl obsažen doplňkový cíl, kterým je dosáhnout hodnocení ESG v rámci portfolia převyšujícího hodnocení ESG
benchmarku.
V návaznosti na to jsou revidované investiční zásady Podfondu následující:
Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.
Investice
Podfond investuje hlavně do širokého spektra akcií společností s malou tržní kapitalizací, jež mají sídlo nebo hlavní
obchodní činnost v Evropě.
Podfond definuje společnosti s malou tržní kapitalizací jako společnosti, které v době nákupu odpovídají tržní kapitalizací
rozsahu dle indexu MSCI Europe Small Cap Index.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI.
Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu indexu MSCI
Europe Small Cap Index („benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z
benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a fond může investovat do emitentů, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku.
Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od benchmarku bude
podstatná. Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného
benchmarku.
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).
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Základní měna EUR.

12. Informování o benchmarku
Na základě nedávných regulatorních pokynů týkajících se zveřejňování informací o použití benchmarků našimi podfondy
jsme učinili řadu úprav našeho prospektu za účelem lepšího zveřejňování informací týkajících se použití benchmarků ze
strany podfondů. Cílem tohoto vylepšení je pomoci investorům chápat vztah mezi benchmarkem a příslušným Podfondem.
Portfolia podfondů se mohou více či méně lišit od složení benchmarku, poplatky za výkonnost mohou být stanoveny na
základě srovnání s benchmarkem nebo mohou mít takové cíle či metriky, jež jsou řízeny nebo porovnávány s odkazem na
benchmark. Představenstvo vás vyzývá, abyste si tyto informace pečlivě prostudovali, zejména u těch podfondů, jejichž
cílem je překonání benchmarku.
Představenstvo zejména upozorňuje akcionáře následujících podfondů, jež jsou navrženy tak, aby byly aktivně spravovány
na základě reference a které usilují o překonání (po započítání poplatků) následujících benchmarků v průběhu doporučené
doby držení:
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Podfond

Benchmark

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY

MSCI China 10/40 Index

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND
MEDITERRANEAN EQUITY

Index MSCI EM Europe & Middle East 10/40

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE
HIGH YIELD BOND*

CEMBI Broad Diversified Index

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND

Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

MSCI EMU Index

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND*

37.5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial
Corporate Index (hedged to EUR); 30% ICE BofA ML
Contingent Capital Index (hedged to EUR); 15% ICE
BofA ML Perpetual Preferred Securities Index (hedged
to EUR); 17.5% ICE BofA ML Global Hybrid NonFinancial High Yield Index (hedged to EUR) Index

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT

MSCI Japan Net Total Return Local Index

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Index MSCI World

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Bloomberg Barclays US Universal Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND

Bloomberg Barclays US Aggregate Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
DIVIDEND GROWTH*

Russell 1000 Value Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
FUNDAMENTAL GROWTH

Russell 1000 Growth Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE

Index Russell Mid Cap Value

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH

Index S&P 500
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AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
RESEARCH VALUE

Russell 1000 Value Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND

ICE BofA ML US High Yield Index

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME

15% MSCI AC World REITS Index; 10% MSCI World,
Food Beverage and Tobacco Index; 10% MSCI World
Materials Index; 10% MSCI World Energy Index; 7.5%
MSCI World Transport Infrastructure Index; 7.5% ICE
BofA ML U.S. High Yield Index; 5% MSCI World Utility
Index; 5% Alerian MLPs Index; 5% iBoxx € NonFinancial Corporate Europe Index; 5% ICE BofA ML
Global Governments Inflation-Linked Index; 5% ICE
BofA ML Non-Financial Corporate USA Index; 5% ICE
BofA ML Euro High Yield Index; 5% Bloomberg
Commodity Total Return Index; 5% Bloomberg Gold
Total Return Index.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY

Index MSCI Russia 10/40

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Index S&P 500

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY
ESG IMPROVERS

Index MSCI Europe

Upozorňujeme akcionáře fondů Amundi Funds China Equity a Amundi Funds Russia Equity na skutečnost, že ačkoli správa
těchto podfondů je diskreční a umožňuje investovat do cenných papírů emitentů, již nejsou zahrnuti do příslušných
benchmarků, mají tyto podfondy převážně expozici vůči emitentům z benchmarku a odchylka od benchmarku může být ve
skutečnosti omezená. Pokud na základě těchto doplňujících informací máte zájem ukončit investování do kteréhokoli výše
uvedeného Podfondu, můžete své akcie odkoupit bez poplatku za odkup, jak se uvádí v prospektu společnosti Amundi
Funds, a to po dobu 30 dnů od data tohoto oznámení.

13. Amundi Funds China Equity
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu změněny tak, aby umožňovaly investice do čínských akcií
úrovně A prostřednictvím licenčního systému R-QFII.
Revidované investiční zásady Podfondu:
Cíl
Usilovat o zvýšení hodnoty vaší investice během doporučené doby držby.
Investice
Podfond investuje převážně do akcií společností se sídlem nebo hlavní obchodní činností v Čínské lidové republice, a těch
které jsou kótovány na burzovních trzích v Číně nebo v Hongkongu.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI.
Podfond může občas investovat a mít přímý přístup k čínským akciím A prostřednictvím Stock Connect s expozicí do 20%
hodnoty svých aktiv. Podfond může investovat v Číně prostřednictvím licenčního systému R-QFII.
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Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu indexu MSCI
China 10/40 Index („benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici převážně vůči emitentům z
benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a fond může investovat do emitentů, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku.
Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od benchmarku bude
omezená. Portfolio Podfondu je v porovnání s benchmarkem poměrně koncentrované a investiční manažer se snaží
dosahovat návratnosti prostřednictvím aktivního výběru akcií výběrem sektoru a vážením. Podmínky na trhu mohou
omezovat rozsah, do něhož se výkonnost portfolia liší od výkonnosti benchmarku.
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

14. Amundi Funds Asia Equity Concentrated
S účinností od 1. ledna 2021 budou investiční zásady Podfondu změněny tak, aby umožňovaly investice do čínských akcií
úrovně A prostřednictvím licenčního systému R-QFII.
Revidované investiční zásady Podfondu:
Cíl
Dosáhnout dlouhodobého růstu kapitálu.
Investice
Podfond investuje hlavně do asijských cenných papírů (s výjimkou Japonska).
Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % aktiv do akcií a nástrojů vázaných na akcie společností, jež mají sídlo nebo
hlavní obchodní činnost v Asii (s výjimkou Japonska, ale včetně Číny). Investice do čínských cenných papírů mohou být
uskutečněny buď prostřednictvím autorizovaných trhů v Hongkongu nebo prostřednictvím Stock Connect. Podfond může
investovat až 10 % čistých aktiv do čínských akcií úrovně A a B (kombinovaných). Pro tyto investice není dáno žádné
měnové omezení. Podfond může investovat v Číně prostřednictvím licenčního systému R-QFII.
Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond investovat také do jiných akcií, nástrojů navázaných na akcie,
konvertibilních dluhopisů, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a vkladů a může investovat až 10 % hodnoty čistých aktiv do
UCITS/UCI.
Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu indexu MSCI AC
Asia ex Japan Index („benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond má expozici hlavně vůči emitentům z
benchmarku, správa Podfondu je však na vedení a fond může investovat do emitentů, kteří nejsou zahrnuti do benchmarku.
Podfond monitoruje expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává se, že velikost odchylky od benchmarku bude
podstatná. Podfond bude držet koncentrovanější portfolio než benchmark. Úroveň korelace s benchmarkem může
omezovat rozsah, do něhož se výkonnost portfolia liší od výkonnosti benchmarku.
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Deriváty
Podfond může využívat deriváty pro zajišťování a efektivní správu portfolia.
Základní měna USD

15. Amundi Funds Euro Aggregate Bond
S účinností od 1. ledna 2021 se zvyšuje maximální poplatek za správu tříd akcií I2 a J2 z hodnoty 0,30 % na 0,40 %.

16. Výměna akcií
S účinností od 1. ledna 2021 můžete měnit své akcie pouze uvnitř a vně podfondu v rámci stejné skupiny (A, B nebo C), jak
se uvádí níže. Platí i další podmínky uvedené v prospektu společnosti Amundi Funds.
Skupina A

Všechny podfondy vyjma těch, jež patří do skupin B a C níže

Skupina B

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX
AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME*
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT*
AMUNDI FUNDS CASH EUR
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT*
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS*
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES*
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND*
AMUNDI FUNDS PROTECT 90
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON*
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD

Skupina C

AMUNDI FUNDS CASH USD

*Podfond není povolen k distribuci v České republice.
Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup vašich akcií bez poplatků za odkoupení, jak je
stanoveno v prospektu společnosti Amundi Funds.
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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