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Změna názvu

Představenstvo společnosti Amundi Luxembourg S.A., která je správcovskou společností (dále
„Správcovská společnost“) myNEXT (dále „Fond“) rozhodlo o změně názvu Fondu s platností od
13. září 2019 následovně:
Současný název

Nový název

myNEXT

Amundi UniCredit Premium Portfolio

V důsledku toho všechny Podfondy Fondu změní příslušným způsobem svoje názvy.
Současný název

Nový název

myNEXT – Bond

Amundi UniCredit Premium Portfolio – Prudential

myNEXT – Equity

Amundi UniCredit Premium Portfolio – Dynamic

myNEXT - Multi-Asset

Amundi Unicredit Premimum Portfolio – Multi Asset

Nové názvy Fondu a Podfondů přesněji reflektují strategii investování Fondu a příslušných
Podfondů. Pravidla a cíle investování příslušných Podfondů se nemění.
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Změna způsobu řízení rizik

S platností od 13. září 2019 se mění způsob řízení rizik uvedených Podfondů z metody relativního
VAr na závazkovou metodu:
– myNEXT – Bond;
– myNEXT – Equity;
– myNEXT – Multi-Asset.
V případě způsobu Závazkové metody Podfond vypočítává všechny expozice derivátů, jako by
byly přímými investicemi do vlastní pozice. To umožňuje Podfondům zahrnout vlivy zajišťovacích
a vyrovnávacích pozic a stejně tak převzaté pozice pro účinné řízení portfolia. Podfond používající
tento přístup musí zajistit, aby jeho celková tržní expozice z derivátů nepřekročila 210 % celkových
aktiv (100 % z přímých investic, 100 % z derivátů a 10 % z úvěrů).
Tato změna je důsledkem velmi omezeného používání derivátů výše uvedenými Podfondy. Tato
změna nemá žádný vliv na proces investování nebo rizikový profil výše uvedených Podfondů a
neovlivní žádné další vlastnosti výše uvedených Podfondů.
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Změna poplatku za správu

S platností od 1. července 2019 se mění poplatek za správu používaný pro jednotky třídy A
následujícím způsobem:
Podfond

Současná částka

Nová částka

myNEXT – Bond

1,20%

Max. 1,00%

myNEXT – Equity

1,75%

Max. 1,50%

myNEXT- Multi-Asset.

1,50%

Max. 1,20%

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte váš obvyklý prodejní kontakt.
Pojmy začínající velkým písmenem v tomto oznámení a jinak nedefinované mají význam podle
aktuálního Prospektu Fondu.

S úctou
Enrico Turchi, jménem představenstva Správcovské společnosti

Luxembourg, dne 06 září 2019.

NÁZEV FONDU:
myNEXT

PRÁVNÍ FORMA:
FCP

SÍDLO SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Lucembursko,
Lucemburské velkovévodství

SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST:
Amundi Luxembourg S.A.

LITERATURA:
Prospekt, klíčové informace pro
investory a nejnovější finanční zprávy
jsou k dispozici na adrese:
www.amundi.lu/amundi-funds
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KONTAKTNÍ INFORMACE
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(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg
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