Oznámení pro akcionáře

Luxemburg, 31.12.2019

Vážení akcionáři,
Představenstvo společnosti Amundi Funds Vás informuje o změnách spojených s následujícími podfondy
(celkem 13 změn):

1. Amundi Funds Multi-Asset Conservative
❑ S účinností od 31.1.2020 dochází ke změně názvu podfondu – podfond Amundi Fudns Multi-Asset
Conservative se bude nově jmenovat Amundi Funds Multi-Asset Real Return
❑ 31.1.2020 také dojde k úpravě následujících skutečností:
❑
❑
❑

Na místo cíle překonávat sazbu EONIA +2,5 % bude nově fond cílit na překonávání eurové inflace –
Euro HCIP index (mimo tabák)
Budou odstraněny omezení týkající se modifikované durace a indikativní ex-ante volatility výnosů
Bude zvýšena expozice na komodity a konvertibilní dluhopisy z 10 % na 30 %, resp. 20 % aktiv

❑ Revidovaný investiční cíl a investiční politika podfondu bude:

Objective
To achieve real returns through a combination of capital growth and income. Specifically, the sub-fund seeks
to outperform euro inflation, using Euro HICP ex Tobacco as the indicative inflation reference over the
recommended holding period.

Investments
The sub-fund invests mainly in investment-grade debt instruments (bonds and money market instruments),
equities and currency products of issuers around the world, including emerging markets.
Specifically, the sub-fund may invests up to 100% of net assets in government bonds and money market
instruments. It may invest up to 50% of net assets in investment grade corporate bonds, up to 20% of net
assets in below-investment-grade corporate bonds and its exposure to equities may range from -10% to +30%
of the net assets.
The sub-fund may invest up to 20% of net assets in ABSs and MBSs.
There are no sectors, market capitalization or currency constraints on these investments.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in deposits, seek exposure to
commodities up to 30% of its assets, invest up to 20% of its assets in convertible bonds, up to 10% of its assets
in contingent convertible bonds and up to 10% of its assets in UCITS/UCIs.

Derivatives
The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a
way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including
derivatives which focus on credit, equities, interest rates and foreign exchange,).

Base currency EUR
On 1 February 2020 the performance benchmark will also be amended
from Eonia + 2.5% to Euro Short Term Rate + 2.5%.
Strana 1/5

Oznámení

Amundi Funds

Oznámení pro akcionáře

2. Amundi Funds Japan Equity
❑ S účinností od 31.1.2020 dochází ke změně názvu podfondu – podfond Amundi Funds Japan Equity
se bude nově jmenovat Amundi Funds Japan Equity Engagement

3. Amundi Funds Global Macro Forex
❑ S účinností od 31.1.2020 dochází ke změně názvu podfondu – podfond Amundi Funds Global Macro
Forex se bude nově jmenovat Amundi Funds Absolute Return Forex

4. Amundi Funds Emerging Markets Bond
❑ S účinností od 31.1.2020 dochází ke změně investičního cíle podfondu:
❑
❑
❑

Překonávat benchmark, který tvoří z 95 % index JP Morgan EMBI Global Diversified a z 5 % index JP
Morgan 1 month Euro Cash Composite, a to po doporučenou dobu držení podfondu
Umožňuje investice do státních dluhopisů
Umožnit investovat jako vedlejší pozice v ostatních dluhopisech a nástrojích peněžního trhu

❑ Revidovaný investiční cíl a investiční politika podfondu bude:
Objective
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.
Specifically, the sub-fund seeks to outperform (after applicable fees) the 95% JP Morgan EMBI Global
Diversified Index and 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index composite benchmark over the recommended
holding period.
Investments
The Sub-Fund invests mainly in government and corporate bonds from emerging markets that are
denominated in U.S. dollars or other OECD currencies. The corporate bonds from emerging markets are issued
by companies that are incorporated, headquartered in or do, substantial business in emerging markets.
While complying with the above policies, the sub-fund may also invest in other bonds or money market
instruments, up to 25% of its assets in bonds with attached warrants, up to 10% of its assets in UCIs and UCITS
and up to 5% in equities.
The sub-fund may invest up to 10% of its assets in contingent convertible bonds.
The overall currency exposure to emerging markets may not exceed 25% of the Sub-Fund’s assets.
Derivatives
The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a
way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including
derivatives which focus on credit, interest rates and foreign exchange).The Sub-Fund may use derivatives to
gain exposure to loans up to a maximum of 20% of its assets.
Base currency EUR
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5. Amundi Funds Global Ecology ESG
❑ S účinností od 31. 1. 2020 bude Amundi Deutschland GmbH působit jako investiční správce pro
správu aktiv určených společností Amundi Ireland Limited.
❑ Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny (i) neovlivní žádné další charakteristiky podfondu,
včetně výše poplatků, a (ii) nebudou mít žádný dopad na portfolio podfondu.

6. Amundi Funds Global Subordinated Bond
❑ S účinností od 31. 1. 2020 bude Amundi Asset Mangement působit jako investiční správce pro
správu aktiv určených společností Amundi UK Limited.
❑ Vezměte prosím na vědomí, že tyto změny (i) neovlivní žádné další charakteristiky podfondu,
včetně výše poplatků, a (ii) nebudou mít žádný dopad na portfolio podfondu.

7. Amundi Funds China Equity
❑ S účinností od 31. 1. 2020 bude investiční politika podfondu změněna tak, aby umožňovala expozici
až 20 % svých aktiv do akcií Číny A prostřednictvím Stock Connect.
❑ Revidovaná investiční politika podfondu bude:
Objective
Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

Investments
The Sub-Fund invests mainly in equities of companies based in, or that do most of their business in, the
People’s Republic of China, and that are listed on stock markets there or in Hong Kong.
The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS.
The Sub-Fund may from time to time invest and have direct access to China A Shares via Stock Connect with
an exposure of up to 20% of its assets.
Derivatives
The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a
way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including
derivatives which focus on equities).

Base currency EUR
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8. Amundi Funds Global Subordinated Bond
❑ S účinností od 31. 1. 2020 bude třída akcií Amundi Funds Global Subordinated Bond J2 AD EUR
(LU1883334788) přejmenována na Q-J2 AD EUR.

9. Amundi Funds Well Fargo US Equity Mid Cap
❑ S účinností od 1. 6. 2020 se referenční ukazatel a benchmark pro výkonnostní poplatek se změní z
„MSCI US Mid Cap Index“ na „MSCI US Mid Cap Value Index“.
❑ Nový benchmark výkonnostního poplatku se bude vztahovat na období počínaje 1. červnem 2020.

10. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
❑ S účinností od 1. 2. 2020 se benchmark výkonnostního poplatku podfondu změní z „ Euro
OverNight Index Average (EONIA)“ na compositní benchmark „ MSCI Daily Net Total Return World
Euro Index (30%) Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%)“.
❑ Změna se bude vztahovat na období sledování výkonnostních poplatků počínaje 1. únorem 2020.

11. Amundi Funds Global Bond, Amundi Funds Global Agregate Bond, Amundi Funds Global Total
Return Bond
❑ S účinností od 31. 1. 2020 se metoda řízení rizik podfondů změní z relativní VaR na absolutní VaR.

12. Polen Capital Global Growth
❑ S účinností od 31. 1. 2020 se mění poplatky vybraných investičních tříd podfondu:
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Třída

Aktuální manažerský
poplatek (max)

Nový manažerský
poplatek (max)

A2
I2
M2
P2

1.60%
0.70%
0.70%
1.00%

1.80%
0.85%
0.70%
1.05%

Aktuální
administrativní
poplatek (max)
0.20%
0.10%
0.10%
0.20%

Nový administrativní
poplatek (max)
0.25%
0.15%
0.15%
0.25%
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13. Odstranění indikativních rizikových limitů
❑ Indikativní limity rizika definovaných v rámci investiční politiky podfondů budou odstraněny, jak je
podrobně uvedeno níže:
Sub-Fund
Amundi Funds Volatility Euro
Amundi Funds Volatility World

Odstraněné rizikové limity
Cílem podfondu jen nepřesáhnout rizikovou hodnotu (VaR) 35 % (ex-ante 12-měsíční
VaR ve výši 95 %)
Cílem podfondu je nepřesáhnout rizikovou hodnotu (VaR) 35 % (ex-ante 12-měsíční
VaR ve výši 95 %)

Amundi Funds Absolute Return Credit

Cílem podfondu je nepřekročit volatilitu 4,5 % (ex-ante 12měsíční volatilita)

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Riziková alokace podfondu je sledována prostřednictvím týdenní volatility výnosů exante, která je stanovena mezi 0 a 0,84 %

Amundi Funds Global Macro Forex (přejmenován na Cílem podfondu je nepřesáhnout rizikovou hodnotu (VaR) 6 % (ex-ante 12-měsíční
Amundi Funds Absolute Return Forex k 31.1.2020)
VaR ve výši 95 %)
Cílem podfondu je udržovat ex-post volatilitu výnosů mezi 1 a 2 %. Riziková alokace je
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low
současně sledována prostřednictvím týdenní ex-ante volatility výnosů, která je mezi 0
Vol
a 0,25 %.

Pokud s těmito úpravami nesouhlasíte, můžete své akcie odkoupit bez poplatku dle příslušného
prospektu Amundi fondů.
Nejnovější prospekt fondů Amundi a dokumenty klíčových informací pro investory jsou k dispozici na
vyžádání zdarma v sídle fondů Amundi Funds.

S pozdravem,
Představenstvo

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