17 август 2021 г.

Amundi Fund Solutions
Съобщение до акционерите

Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Fund Solutions („SICAV“), в съответствие с проспекта
на SICAV („Проспект“), взе решение за следните промени:
I.

Регламент относно оповестяването на информация

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е
постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с
устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент относно оповестяването на
информация“). Регламентът относно оповестяването на информация има за цел да
създаде паневропейска рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и осигурява
хармонизиран подход по отношение на оповестяването на информация, свързана с
устойчивото развитие, пред инвеститорите в сектора на финансовите услуги на
Европейската икономическа зона.
В контекста на горното, бордът на директорите на SICAV би искал да Ви информира за
следните промени, засягащи следните подфондове:
1. Amundi Fund Solutions - Conservative
2. Amundi Fund Solutions – Balanced
3. Amundi Fund Solutions – Diversified Growth
Считано от 20 септември 2021 г. инвестиционните цели и политики на горните
подфондове ще бъдат променени, за да:
-

включват допълнителна цел – да се постигне резултат за ЕСК на портфолиото над
резултата за ЕСК на съответната им сфера на инвестиране;
отразяват подходите, свързани с ЕСК, в съответния им процес за управление
съгласно член 8 на Регламента относно оповестяването на информация, който се
отнася за продукти, популяризиращи екологични или социални характеристики.

В допълнение, считано от 20 септември 2021 г., за Amundi Fund Solutions – Diversified
Growth ще влязат в сила следните изменения:
-

промяна на името, както следва:
Предишно име
Ново име
Amundi Fund Solutions – Diversified Amundi Fund Solutions – Sustainable
Growth
Growth

-

изменение в първия параграф на инвестиционните цели, както следва (промяната
е показана чрез зачеркване):

1

„Този подфонд се стреми да получи капиталова печалба и доход през
препоръчителния
период
на
притежание,
като
инвестира
в
диверсифицирано портфолио от допустими инструменти, описани
по-долу. Този подфонд се стреми да постигне приходи, подобни на
акциите, но с по-малка променливост в дългосрочен план.“
Обосновката на тази промяна е, че постигането на приходи, подобни на акциите,
няма повече да бъде негова основна цел, като следствие от въвеждането на
свързаните с ЕСК цели, описани по-горе.
-

промяна на бенчмарка, използван за изчисляване
относителната стойност под риск, както следва:

и

наблюдаване

на

Предишен бенчмарк
Нов бенчмарк
50% Bloomberg Barclays Global Aggregate 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Index / 50% MSCI AC World Index
Bond / 70% MSCI AC World Index
II.

Пояснение за методологията за управление на риска

В Проспекта понастоящем е посочено, че подфондът „Amundi Fund Solutions- Buy and
Watch US High Yield Opportunities 03/2025” използва подхода VaR, докато този подфонд
използва метода на обвързване. В Проспекта ще бъде направена корекция.
Това пояснение няма влияние върху инвестиционния процес или профила на риска на
горепосочения подфонд и няма да засегне никакви други негови характеристики.
Ако не сте съгласни с промените в раздел I по-горе, можете да извършите обратно
изкупуване или да конвертирате, ако е разрешено от Проспекта, своите дялове от
съответния подфонд, без такси за конвертиране или обратно изкупуване (ако е
приложимо), от датата на това съобщение до 20 септември 2021 г. включително, по
приложимата стойност на нетен актив на акция. Моля, имайте предвид, че когато
конвертирате дялове в друг подфонд с по-висока такса за продажби, ще продължи да се
прилага такса за конвертиране, равна на разликата между таксите за продажби.
Ако Ви е необходима някаква допълнителна информация, свържете се с обичайното лице
за контакт във връзка с продажбите.
Термините, започващи с главна буква, които са използвани в това съобщение и не са
дефинирани по друг начин, имат значението, определено им в актуалния Проспект на
SICAV.
ИМЕ НА ФОНДА:
Amundi Fund Solutions

С уважение,

ПРАВНА ФОРМА:
SICAV

Бордът на директорите

СЕДАЛИЩЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ:
5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg
КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
Amundi Luxembourg S.A.
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ЛИТЕРАТУРА:
Най-новият проспект на SICAV и
ключовите инвеститорски
информационни документи можете да
намерите на: www.amundi.lu/amundifunds.

