Съобщение до Притежателите
на дялове:
Pioneer Funds
(15 януари 2018)

Съдържание
01

Промяна в името на фонда

3

02

Промяна в името на класа

4

03

Промени в имена на под-фондове

4

04

Промяна в инвестиционната политика

5

05

Ликвидации

6

06

Промяна на периода за оценяване на представянето

6

07

Сливания на под-фондове

7

08

Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия под-фонд

10

09

Сливане на класове дялове по ISIN

15

Съобщение до Притежателите на дялове

15 януари 2018

Уважаеми Притежатели на дялове,
След сливането на Пайъниър Инвестмънтс с Амунди Груп през юли 2017 г. Амунди е пазарен
лидер в Европа и е в топ десет на дружествата за управление на активи глобално.
Сега започваме следващата фаза на многостепенния интеграционен процес, чиято цел е да
предостави богат диапазон от продукти, съчетани със силата и дълбочината на местното и
международно инвестиционно познание обхващащо всички класове активи.
Първоначалната фаза на интеграция на двете успешни групи за управление на активи ще обхване
следното:
–– Рационализиране и преименуване на юридическите лица и дейности.
–– Уеднаквяване на базираните в Люксембург продуктови гами чрез промени в името на фонда
или инвестиционния мениджър, сливания или ликвидации.
Бордът на директорите на Амунди Люксембург С.A.1, управляващо дружество („Управляващото
дружество”) на Pioneer Funds („Фондът”), пише, за да Ви информира за промените във Фонда
изложени по-долу.
Имате разнообразни възможности, които са обяснени по-надолу. Моля, прегледайте внимателно
предоставената Ви информация.
Управляващото дружество също ще Ви информира за всички други промени, отнасящи се до
дружествата на Групата Амунди и във връзка с Фонда, като публикува информация на уебсайта
www.amundi.lu/amundi-funds.
Такива промени биха могли да бъдат свързани с назначаването на нов инвестиционен мениджър
в Амунди за Вашия под-фонд, промяна в името или сливане на някое дружество, назначена или
делегирана от Фонда или всяка друга подобна промяна в Амунди Груп, която засяга Фонда или
под-фондовете.
Моля, отделете време, за да се консултирате с уебсайта за най-новатa информация.
Новото седалище на управляващото дружество е посочено по-долу. Можете да получите достъп
до различни документи за Фонда на www.amundi.lu/amundi-funds и в новото седалище на
управляващото дружество.
С уважение,
Julien Faucher, за Борда на директорите на управляващото дружество.

Промяна на името на Фонда
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Считано от полунощ на 16 февруари 2018, името на Фонда ще бъде променено както следва:
Сегашно име

Ново име

Pioneer Funds

Amundi Funds II

След вливането на Амунди Люксембург С.А. в Пайъниър Асет Мениджмънт С.А., Пайъниър Асет Мениджмънт С.А., управляващото дружество на фонда, промени своето име на
Амунди Люксембург С.А. на 1 януари 2018 г.
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Промяна в името на Клас Дялове

Считано от полунощ 16 февруари 2018, името на клас “N” ще бъде променено както следва:
Сегашно име

Ново име

Клас N

Клас R

Клас N ще запази всички свои други характеристики, по-специално, кодовете използвани при
търговия и приложимата такса за управление.
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Промени в имена на под-фондове

Считано от полунощ 16 февруари 2018, имената на някои под-фондове ще бъдат променени
както следва:
Сегашно име

Ново име

Pioneer Funds - Динамичен кредит

Amundi Funds II - Пайъниър Динамичен кредит

Pioneer Funds - Гъвкави възможности

Amundi Funds II - Пайъниър Гъвкави възможности

Pioneer Funds - Глобален висока доходност

Amundi Funds II - Пайъниър Глобален висока
доходност

Pioneer Funds - Глобален Селективен

Amundi Funds II - Пайъниър Глобален Селективен

Pioneer Funds - С
 еверна Америка основна
стойност

Amundi Funds II - Пайъниър Северна Америка
основна стойност

Pioneer Funds - Стратегически приход

Amundi Funds II - Пайъниър Стратегически приход

Pioneer Funds - А
 мерикански Агрегирани
облигации

Amundi Funds II - Американски Агрегирани
облигации

Pioneer Funds - Краткосрочен в щатски долари

Amundi Funds II - Пайъниър Краткосрочен в щатски
долари

Pioneer Funds - А
 мерикански Фундаментален
Ръстов

Amundi Funds II - Пайъниър Американски
Фундаментален Ръстов

Pioneer Funds - Американски високодоходен

Amundi Funds II - Пайъниър Американски
високодоходен

Pioneer Funds - А
 мерикански компании със
средна капитализация

Amundi Funds II - Пайъниър Американски компании
със средна капитализация

Pioneer Funds - Американски проучвателен

Amundi Funds II - Пайъниър Американски
проучвателен

Pioneer Funds - А
 мерикански Проучвателен
Стойност

Amundi Funds II - Пайъниър Американски
Проучвателен Стойност
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Промени в инвестиционната политика
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Инвестиционната политика на Pioneer Funds – Optimal Yield Short-Term (“Под-фондът”)
ще бъде променена, за да може да позволи да бъдат инвестирани до 10% от активите на
под-фонда в емитирани под условие конвертируеми облигации, считано от полунощ на 16
февруари 2018. Инвестиционната политика на под-фонда (който не се предлага в България) ще
бъде изменена както следва:
Настоящ текст

Нов текст

Под-фондът инвестира главно в облигации от
всякакъв вид, от широк спектър от емитенти,
включително правителства, международни
структури, международни публични
организации и корпорации от целия свят, както
и в ценни книжа на паричния пазар. Средната
лихвена продължителност на под-фонда няма
да е по-голяма от 3 години. Общата експозиция
на валута на възникващи пазари не може да
надвишава 25% от активите на под-фонда.

Под-фондът инвестира главно в облигации от
всякакъв вид, от широк спектър от емитенти,
включително правителства, международни
структури, международни публични организации
и корпорации от целия свят, както и в ценни
книжа на паричния пазар. Средната лихвена
продължителност на под-фонда няма да е поголяма от 3 години. Общата експозиция на валута на
възникващи пазари не може да надвишава 25% от
активите на под-фонда.

Под-фондът също така може да инвестира в до
25% от активите си в облигации с приложени
варанти, до 20% в конвертируеми ценни книжа,
до 10% в условни конвертируеми облигации и,
на допълнителна база, акции.

Под-фондът също така може да инвестира в до 25%
от активите си в облигации с приложени варанти,
до 20% в конвертируеми ценни книжа, до 10% в
емитирани под условие конвертируеми облигации и,
на допълнителна база, акции.

Под-фондът може да инвестира до 10% от
активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Под-фондът може да инвестира до 10% от активите
си в други ПКИ и ПКИПЦК.

Под-фондът използва деривати, за да намали
някои рискове, за ефикасно управление
на портфолиото и като начин да придобие
експозиция към различни активи, пазари или
източници на доход. Под-фондът може да
използва деривати, за да спечели експозиция на
кредитите, максимум до 20% от активите си.

Под-фондът използва деривати, за да намали някои
рискове, за ефикасно управление на портфолиото
и като начин да придобие експозиция към различни
активи, пазари или източници на доход. Подфондът може да използва деривати, за да спечели
експозиция на кредитите, максимум до 20% от
активите си.

Основните рискове на под-фонда ще бъдат прегледани, за да отразят инвестирането в
емитирани под условие конвертируеми облигации.

Какво трябва да направите?
1

Ако сте съгласни с тази промяна, няма нужда да предприемате никакви действия.

2

Ако направите обратно изкупуване или конвертиране преди 16 февруари 2018 няма да Ви
бъде начислена такса за обратното изкупуване или конверсията (ако е приложимо). Молим,
дайте Вашите инструкции за сделки с дяловете на фондовете както обичайно. Обаче, когато
прехвърляте дялове в друг Под-фонд на Pioneer Funds, който има по-голяма входяща такса,
може да има такса за конвертиране равна на разликата между входящите такси.
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Ликвидация

Pioneer Funds – Акции от Латинска Америка и Pioneer Funds – Sterling Absolute Return
Bond (“Под-фондът”)
С настоящото информираме Притежателите на дялове, че Съветът на директорите на
управляващото дружество на Фонда е решил, с одобрението на Сосиете Женерал Банк & Тръст,
да ликвидира под-фондовете, в съответствие с Член 20 от Правилата за управление на Фонда.
Решението да се ликвидират под-фондовете е взето в съответствие с правилата за управление
на фондовете и проспекта, в които се казва, че управляващото дружество има право да
разпусне под-фонд, когато стойността на този под-фонд не му позволява да оперира по
икономически ефективен начин.
Дяловете на притежателите на дялове следователно ще бъдат задължително изкупени
на нетната стойност на актива към 2 март 2018 (вземайки под внимание натрупаните
ликвидационни разходи). Всички активи от ликвидацията, които не могат да бъдат
разпределени на притежателите на дялове ще бъдат депозирани на тяхно име в Caisse de
Consignation в Люксембург.
Записвания и конвертирания в дялове на под-фонда няма да се приемат след 15 януари 2018
от 18:00 (Люксембургско време).
Ликвидацията ще влезе в сила на 22 Март 2018.
Молим да обърнете внимание, че от датата на това уведомление, под-фондовете ще започнат
методично да намаляват инвестициите си.
Притежателите на дялове могат да продължат да правят обратно изкупуване или конверсия
на техните дялове от под-фонда при приложимата нетна стойност на дял (вземайки под
внимание натрупаните ликвидационни разходи), изчислени на съответния ден на оценка
преди ликвидацията да влезе в сила. Молим да обърнете внимание, че когато конвертирате
дялове в друг под-фонд на Pioneer Funds2 или Pioneer S.F.3, които са с по-висока входяща
такса, може да бъде приложена такса са конвертиране, която е равна на разликата във
входящите такси (неприложимо за България).
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Промяна на периода за оценяване на представянето

Дефиницията за периода за оценяване на представянето ще бъде променена за да започне
от 1 Февруари и да завърши на 31 Януари следващата година, с изключение за под-фонд
Европейско Възстановяване Доход 2017, за който ще се прилага целия период на неговото
съществуване, от датата на създаване до датата на изтичането му. Сегашният период за
оценяване на представянето, който започна на 1 Януари 2017 година ще завърши на 31 Януари
2018 година. Управляващото дружество счита, че това няма да има никакъв негативен ефект
върху притежателите на дялове.

Ще се преименува на Amundi Funds
Ще се преименува на Amundi S.F.

2
3
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Сливания на под-фондове
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Основни факти за сливанията:
Сливащи се под-фондове

Целеви (приемащи) под-фондове

Pioneer Funds – Евро Кеш Плюс

Pioneer S.F. – Диверсифицирани краткосрочни облигации

Pioneer Funds – Стоков Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Pioneer Funds – Евро Ликвидност Плюс

Pioneer Funds – Краткосрочен в евро

Pioneer Funds – Индийски Акции

Pioneer Funds – Азиатски Акции (без Япония)

Подробно сравнение на сливащите се и целеви под-фондове е показано от страница 10 нататък.
Молим да прочетете приложените документи, съдържащи основна информация за
инвеститорите, имащи връзка със съответните дялове на целевите под-фондове.

ДАТА НА СЛИВАНЕ: 23 МАРТ 2018, ПОЛУНОЩ
ЦЕЛ:
Основната цел на сливането е да фокусира инвестиционните възможности и да обогати гамата
от фондове на Амунди.

ЦЕНА И РАЗХОДИ НА СЛИВАНЕТО:
Цената и разходите по сливането ще бъдат поети от управляващото дружество.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗПОРЕДБИ:
Сливането е в съответствие с Глава 8 от закона от 17 декември 2010 за предприятия за
колективно инвестиране, и съответните промени и Член 21 от правилата за управление на
Pioneer Funds (с предстоящо преименуване на Amundi Funds II), както и чл. 21 от правилата за
управление на Pioneer S.F. (с предстоящо преименуване на Amundi S.F.).

Процес На Сливане
ПРЕДИ СЛИВАНЕТО:
Преди сливането и в пет дневен период преди сливането, няма да има значително въздействие
върху портфолиото или представянето на сливащите се под-фондове. В 5-дневен период преди
сливането активите на сливащите се под-фондове, могат да бъдат ребалансирани и приведени
в съответствие с инвестиционната цел и политика на целевия под-фонд. По време на 5-дневния
период преди сливането, портфолиото на Pioneer Funds – Индийски Акции може да се състои
предимно от депозити, които ще бъдат прехвърлени в целевия под-фонд.
От датата на това съобщение, активите на под фонд Pioneer Funds – Евро ликвидност плюс няма
повече да се оценяват по метода на амортизационните разходи, за да се уеднакви с метода на
оценка на активите на целевия под-фонд.

КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ДАТАТА НА СЛИВАНЕТО:
На датата на сливането, всички активи и пасиви на сливащия се под-фонд ще бъдат
прехвърлени към целевия под-фонд. Сливащият се под-фонд ще спре да съществува.
В замяна на Вашите дялове от съответния клас дялове на сливащия се под-фонд, Вие ще
получите определен брой дялове от съответния клас дялове от целевия под-фонд, които
се равняват на броя дялове, държани в съответния клас дялове на сливащия се под-фонд
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Сливания на под-фондове (продължение)

умножени по съответното обменно съотношение. Дяловете ще бъдат издавани до третия знак
след десетичната запетайка.
Обменното съотношение ще бъде изчислено като се раздели нетната стойност на активите
на дяловете от съответния сливащ се под-фонд с дата 23 март 2018 на нетната стойност на
активите на дяловете на съответния целеви под-фонд със същата дата.
На датата на сливане ще станете притежател на дялове от съответния целеви под-фонд.

ДОКЛАД ЗА СЛИВАНЕТО:
Одиторът на Pioneer Funds ще издаде доклад за сливането, който ще бъде наличен безплатно в
адреса на регистрация на управляващото дружество.

Въздействие на сливането
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛИВАЩИТЕ СЕ И ЦЕЛЕВИТЕ ПОДФОНДОВЕ:
Освен ако не е посочено в таблицата за сравнение по-долу, характеристиките на класовете
дялове на сливащия се под-фонд са същите като тези на класовете дялове на целевия под-фонд;
това включва разноски и такси, метод за управление на риска, максимален очакван ливъридж,
както и синтетичните показатели за риска и възнагражденията.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА PIONEER S.F.
Характеристиките на Pioneer S.F. са същите като тези на Pioneer Funds. И двата са създадени
под формата на договорни фондове (fonds commun de placement) и Управляващото дружество е
определило едни и същи доставчици на услуги за тези фондове.

ТАКСИ ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ.
В случаите, когато се начислява такса за добро изпълнение за дяловете на сливащ се подфонд, такава такса за добро изпълнение ще се начислява от началото на периода до датата на
сливането. На датата на сливането, таксата за добро представяне на съответния клас дялове на
сливащия се под-фонд ще се замрази и ще стане платима на управляващото дружество. След
датата на сливане, таксата за добро представяне на съответния клас дялове на сливащия се подфонд ще продължи да се начислява както обикновено, съгласно проспекта на Фонда.

СПЕСТОВНИ ПЛАНОВЕ
Спестовните планове, направени при сливащите се под-фондове ще бъдат продължени в
Целевите под-фондове.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ:
Молим да имате предвид, че сливането може да окаже влияние върху личната Ви данъчна
позиция. Молим, свържете се с личния си данъчен консултант, за да прецените данъчното
въздействие на сливането.

График за сделки с дялове на фондовете
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ И КОНВЕРСИЯ:
Можете да направите обратно изкупуване или да конвертирате своите дялове без такса за
обратно изкупуване или конверсия (ако е приложимо) от датата на настоящото известие до
включително 16 Март 2018 до 18:00 часа (Люксембургско време), а за Pioneer Funds - Стоков
Алфа до 14:00 (Люксембургско време), при приложимата нетна стойност на активите на един
8
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дял. Притежателите на дялове от сливащите се Под-фондове, които не са поискали обратно
изкупуване или конвертиране преди 16 Март 2018 до 18:00 часа (Люксембургско време), а за
Pioneer Funds - Стоков Алфа до 14:00 (Люксембургско време), техните дялове ще бъда слети в
дялове на Целевите Под-фондове.

ЗАПИСВАНИЯ НА ДЯЛОВЕ И КОНВЕРСИИ:
Бихте могли да запишете или конвертирате дялове от сливащия се под-фонд включително до
16 Март 2018 до 18:00 часа (Люксембургско време), а за Pioneer Funds - Стоков Алфа до 14:00
(Люксембургско време).

ТРАНСФЕРИ:
Трансферите на дяловете на сливащия се под-фонд няма да бъдат приемани от 16 Март 2018
от 18:00 часа (Люксембургско време), а за Pioneer Funds - Алфа от 14:00 часа (Люксембургско
време).

ТРАНЗАКЦИИ СЛЕД СЛИВАНЕТО:
Можете да да направите обратно изкупуване или конвертиране на Вашите дялове на всеки
ден на преоценка, както е описано в проспекта на Pioneer Funds4 или Pioneer S.F.5.

Кратко описание във времето:
16 март 2018*, в 18:00**

23 Март 2018, в полунощ

26 март 2018**

Вашият сливащ се под-фонд спира да
приема поръчки за обратно изкупуване,
записване, трансфериране или
конвертиране на дялове в него.

Сливането се
осъществява.

Можете да записвате, обратно
изкупувате, трансферирате или
конвертирате дялове на целевия
под‑фонд.

*След тази дата всяка покупка, конверсия, всеки трансфер или обратно изкупуване на дялове от сливащия се под-фонд ще бъдат отказвани.
**За Под-фонд Pioneer Funds – Стоков Алфа, 16 март 2018, в 14.00.

Какво трябва да направите при сливането?
1

2

Ако сте комфортно със сливането, няма
нужда да предприемате никакви действия.
Ако направите обратно изкупуване, или
конвертирате своята инвестиция преди
16 Март 2018 няма да се прилагат такси
за конвертиране и обратно изкупуване
(неприложими за България). Молим,
направете вашите инструкции за сделки
както обикновено. Все пак, когато
конвертирате дялове в друг под-фонд
на Pioneer Funds и Pioneer S.F. с повисока такса, може да се приложи такса
за конверсия, равна на разликата между
таксите за продажба на Под-фондовете
(неприложима за България).

Ще се преименува на Amundi Funds ІІ
Ще се преименува на Amundi S.F.

4
5

ИМЕ НА ФОНДА:
Pioneer Funds

ПРАВНА ФОРМА:
Договорен фонд (FCP)

СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:
Amundi Luxembourg S.A.

ДОКУМЕНТИ:
Проспектът, Документа с
ключова информация за
инвеститорите и актуалните
финансови отчети са налични на:
www.amundi.com.lu/amundi-funds
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Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия
под-фонд

Долните таблици представят основните разлики между сливащите се и приемащи под-фондове.
Другите характеристики на приемащите под-фондве са същите.

Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Кеш Плюс

Pioneer S.F. – Диверсифицирани краткосрочни облигации
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ / ПОЛИТИКА

Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция
и да осигури доходност през препоръчителния срок на
притежание.
Под-фондът инвестира най-малко 75% от активите си
в краткосрочни облигации с инвестиционен рейтинг,
деноминирани в евро и в ценни книжа на паричния
пазар. Под-фондът също така може да инвестира
до 25% от активите си в равностойни ценни книжа,
деноминирани в други валути. Не повече от 5% от
активите на под-фонда ще бъдат инвестирани в ценни
книжа с под-инвестиционен рейтинг. Под-фондът
не инвестира в подчинени (второстепенни) банкови
дългове.
Продължителността на лихвата на под-фонда е не поголяма от 12 месеца. Под-фондът може да инвестира до
10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да намали
някои рискове с цел ефикасно управление на портфейла
и като начин да спечели експозиция на различни активи,
пазари или източници на доход.

Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция
и да осигури доходност през препоръчителния срок на
притежание
Под-фондът инвестира предимно в широка гама от Облигации
с инвестиционен рейтинг, издадени от компании, местни
власти, международни публи1ни или интернационални
орагнизации, базирани в Еврозоната, както и в инструменти
на паричния пазар. Под-фондът ще се стреми да намали
лихвения риск на портфейла като като използва облигации
с променлив лихвен процент, облигации с кратък матуритет
и техники за хеджиране на лихвения риск, използвайки
финансови деривативи като суапове на лихвени проценти или
фючърсни контракти. Под-фондът ще се стреми да поддръжа
дщрация на лихвените проценти в диапазона -1 до +1.
Всички дългови и инструменти свързани с дългове ще бъдат
деноминирани в Евро. Под-фондът може да инвестира и
инструменти които не са деноминирани в евро, ако валутната
експозиция е като цяло хеджирана в Евро.
Под-фондът може да инвестира до 35% от активите си в
облигации без онвестиционен рейтинг (с изключение на
ценни книжа които нямат рейтинг от международна агенция),
до 20% в ценни книжа обезпечени с активи и до 10% в
конвертируеми облигации. Под-фондът може да инвестира и
в подчинени ценни книжа, издадени от компании базирани в
Еврозоната.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други
ПКИ и ПКИЦК.
Под-фондът може да използва деривативиза да намали
различни рискове, за ефективен портфолио мениджмънт и
като начин да има експозиция към различни класове активи,
пазари и източници на доход.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХОРИЗОНТ НА ИНВЕСТИРАНЕ
1 година

3 години
РЕФЕРЕНТЕН РИСК НА ПОРТФЕЙЛА

BofA ML EMU Corporate 1-3 Yrs Index

25% BofA ML Euro Non-Financial High Yield Constrained BB
Index; 25% BofA ML Euro Subordinated Financial Index; 50%
BofA ML Euro Corporate Large Cap 1-3 Yrs Index

МАКСИМАЛЕН ОЧАКВАН ЛЕВЪРИДЖ
200%

250%
БЕНЧМАРК ЗА ТАКСА ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

N/A

Euro OverNight Index Average + 100 p.b.
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИТЕ КЪМ SFT

Очаквана 5%

Очаквана 0%

Максимум 5%

Максимум 0%
ТАКСА ЗАПИСВАНЕ (TAXE D’ABONNEMENT)

0.01%

0.05%
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Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия
под-фонд (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Стоков Алфа

Pioneer S.F. – ЕВРО Суровини
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ / ПОЛИТИКА

Стреми се да увеличи стойността на Вашата
инвестиция през препоръчителния период на
притежание.
Под-фондът инвестира предимно в деривати, чиято
стойност е свързана с различни индекси на стоковите
пазари. Индексите са предоставени от финансови
институции, специализирани в областта на стоковите
фючърсни индекси. Под-фондът ще изложи най-малко
две трети от активите си на изпълнението на два или
повече индекса на стокови пазари. Под-фондът също
така може да инвестира в облигации, конвертируеми
облигации, облигации с прикрепени варанти, други
ценни книжа с фиксирана лихва и ценни книжа на
паричния пазар.
Инвестициите в облигации на под-фонда могат да
включват облигации с нулев купон. Под-фондът
използва индекси, които са достатъчно разнообразни
и периодично прави преглед на своята селекция на
индекси и ребалансира разпределенията си към всеки
индекс. Индексите могат да бъдат ребалансирани
месечно или годишно, без допълнителни разходи. Не
повече от 20% от базов индекс ще се излага на една
и съща стока или 35% в случай на силно свързани
стоки. Индексите, използвани от под-фонда ще бъдат
оповестени във финансовите отчети на Фонда и
исторически списък от инвестираните индекси ще се
публикува ежемесечно на amundi.com.
За целите на управление на риска, под-фондът може
целенасочено да търси експозиции, чиито рискове и
доходи частично или изцяло се изключват взаимно.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си
в други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да
намали някои рискове или за ефикасно управление
на портфолиото, както и като начин да придобие
експозиция (дълга или къса) към различни активи,
пазари или източници на доход.

Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция
през препоръчителния период на притежание.
Под-фондът търси като цяло да следва резултатите на
представителен стоков индекс за стоки (например the
Bloomberg Commodity Total Return Index), хеджиран в
евро.
Най-малко две трети от активите на Под-фонда ще бъдат
изложени към представителен стоков индекс, който
понастоящем е Bloomberg Commodity Index. Под-фондът
също инвестира поне 51% от активите си в облигации и
инструменти на паричния пазар по света. Инвестициите
на Под-фонда в облигации може да включват
конвертируеми облигации, облигации с варанти, други
инструменти с фиксиран доход и облигации с нулев
купон. Поне две трети от инвестициите на Под-фонда ще
бъдат деноминирани в евро, или друга валута на страни
от ОИСР. Валутите, които не са от ОИСР може да се
включват в портфейла, като валутния рск може да бъде
намаляван чрез хеджиране на инвестициите, които не са
в евро.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в
други ПКИ и ПКИЦК.
Под-фондът инвестира в деривативи, чиято стойност е
свързана с индекси на пазара на суровини или с цените
на отделни суровини. Под-фондът използва индекси
които са достатъчно диверсифицирани, като периодично
преразглежда избора си от индекси ребалансира своите
експозиции към всеки индекс. Индексите може да се
ребалансират месечно или годишно без допълнителни
разходи. Не повече от 20% от използван индекс ще се
отнася до отделна суровина или 35% в случай на силно
корелирани суровини. Индексите, използвани от Подфонда ще бъдат представени във финансовите отчети
на Фонда и историческия списък от използвани индекси
ще бъде публикуван месечно на www.amundi.lu/amundifunds.
Под-фондът може да използва деривативиза да
намали различни рискове, за ефективен портфолио
мениджмънт и като начин да има експозиция към
различни класове активи, пазари и източници на доход.
Повече информация относно използваните индекси е
представена в Проспекта.
Инвестиционния мениджър използва собствени
анализи на запасите от суровини и други количествени
фактори за да идентифицира най-атрактивните и
най-малко атрактивните инвестиции в суровини, като
едновременнио с това инвестира в източници на
доходност, които могат да помогнат да се намали ефекта
на спадовете в цените на индексите на суровини.
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Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия
под-фонд (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Стоков Алфа

Pioneer S.F. – ЕВРО Суровини
ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИТОРА

Препоръчван за инвеститори на дребно:
–– С базови познания за инвестиране във фондове и
без или с ограничен опит в инвестирането в Подфонда или в подобни фондове.
–– Които разбират риска от загуба на част, или на
целия инвестиран капитал.
–– Които търсят да увеличат стойността на техните
инвестиции по време на препоръчителния
инвестиционен хоризонт.

Препоръчван за инвеститори на дребно:
–– С базови познания за инвестиране във фондове и без
или с ограничен опит в инвестирането в Под-фонда
или в подобни фондове.
–– Които разбират риска от загуба на част, или на целия
инвестиран капитал.
–– Които търсят да увеличат стойността на техните
инвестиции по време на препоръчителния
инвестиционен хоризонт.

ВАЛУТА НА ТАКСАТА ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ
USD

N/A
БЕНЧМАРК НА ТАКСАТА ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Bloomberg Commodity Total Return Index

N/A

МАКСИМАЛЕН ОЧАКВАН ЛЕВЪРИДЖ
150%

125%
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИТЕ КЪМ TRS

Очаквана 100%
Максимум 150% (само без наличност)

Очаквана 100%
Максимум 125% (само без наличност)
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Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия
под-фонд (продължение)
Сливащ се под-фонд

Pioneer Funds –Евро Ликвидност Плюс

Приемащ под-фонд

Pioneer Funds - Краткосрочен в Евро

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ / ПОЛИТИКА
Стреми се да запази стойността и да осигури
доходност над тази на паричните пазари през
препоръчителния срок на притежание.
Под-фондът инвестира предимно в ценни книжа на
паричния пазар и депозити в кредитни институции,
чиито остатъчен матуритет е не повече от 397 дни,
с не-еврова експозиция, хеджирана обратно към
еврото. Под-фондът може също така да инвестира
пряко или непряко и в широк обхват от валути от цял
свят.
Под-фондът не може да инвестира в ценни книжа с
подинвестиционен рейтинг. Неправителствените ценни
книжа на паричния пазар, инвестирани от под-фонда,
ще бъдат категоризирани в една от двете най-високи
рейтингови категории от всяка призната кредитна
рейтингова агенция, която е категоризирала ценните
книжа или техния еквивалент, както е определило
управляващото дружество.
Ако под-фондът закупи ценна книга, чиито рейтинг
в последствие падне под Б-(Standard&Poor’s и Fitch)
или Б3 (Moody’s) или се счете от управляващото
дружество, че е от съпоставимо качество, подфондът ще продаде ценната книга. Продажбата ще се
осъществи при първа разумна възможност и в найдобър интерес на притежателите на дялове, но при
всички положения в рамките на 6 месеца или по-скоро,
ако повече от 25% от активите на под-фонда са в
облигации с подинвестиционен рейтинг.
Продължителността на лихвата на под-фонда е помалко от 6 месеца и среднопретегления му живот е
по-малко от 12 месеца.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си
в други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да
намали някои рискове и за ефективно управление на
портфейла.
Инвестиционният мениджър използва комбинации
от пазарни анализи и анализи на индивидуални
емитенти, за да набележи тези ценни книжа, които
предлагат най-добрата доходност според тенденциите
на лихвените равнища. Инвестиционният мениджър
управлява гъвкаво експозицията към различни валути
и разпределението на активите между валутите и
другите инвестиции, за да генерира приход в излишък.

Стреми се да осигури доходност и да поддържа
стойността през препоръчителния срок на притежание.
Под-фондът инвестира предимно в деноминирани в евро
краткосрочни Европейски правителствени облигации
и в инструменти на паричния пазар. Под-фондът може
също да инвестира и до 30% от активите си в Европейски
корпоративни облигации, които са или деноминирани в
евро, или в други валути, при положение, че валутната
им експозиция е хеджирана към еврото. Под-фондът не
инвестира в акции, или конвертируеми цени книжа.
Средната продължителност на лихвата на под-фонда е не
по-голяма от 12 месеца.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в
други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да намали
някои рискове, за ефективно управление на портфейла и
като начин да придобие експозиция към различни активи,
пазари или източници на доход.
Инвестиционният мениджър използва комбинация от
пазарни анализи и анализи на индивидуални емитенти
на облигации, за да набележи тези облигации, които
предлагат най-добрата доходност според рисковите им
нива.

МАКСИМАЛЕН ОЧАКВАН ЛЕВЪРИДЖ
10%

200%
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИТЕ КЪМ SFT

Очакван: 0%
Максимум: 0%

Очакван: 10%
Максимум: 75%
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Детайлно сравнение между сливащия се и приемащия
под-фонд (продължение)
Сливащ се Под-Фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Индийски Акции

Pioneer Funds – Акции Азия (без Япония)
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ / ПОЛИТИКА

Стреми се да увеличи стойността на Вашата
инвестиция през препоръчителния период на
притежание.
Под-фондът инвестира главно в акции на компании,
които са базирани в или извършват по-голяма част от
дейността си в Индия.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си
в други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да намали
някои рискове или за ефикасно управление на
портфолиото.
Инвестиционният мениджър използва комбинация
от обща пазарна информация и основни анализи
на индивидуални емитенти, за да набележи акции с
по‑добри дългосрочни перспективи.

Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция
през препоръчителния период на притежание.
Под-фондът инвестира главно в широк диапазон от
акции на компании, които са базирани в или извършват
по-голямата част от своята дейност в държави в Азия,
различни от Япония, някои от които могат да се считат за
възникващи пазари.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в
други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може да използва деривати, за да намали
някои рискове или за ефикасно управление на
портфолиото.
Понякога под-фондът може да инвестира и да има
пряк достъп до китайски А акции чрез Stock Connect с
експозиция до 10% от нетните си активи.
Инвестиционният мениджър използва комбинация
от обща пазарна информация и основни анализи на
индивидуални емитенти, за да набележи акции с по-добри
дългосрочни перспективи.

БЕНЧМАРК НА ТАКСАТА ЗА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ
MSCI India Index

MSCI AC Asia ex Japan Index
РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА РИСК НА ПОРТФЕЙЛА

MSCI India Index

MSCI AC Asia ex Japan Index
ЕКСПОЗИЦИЯ НА АКТИВИТЕ КЪМ TRS

Очакван: 0%

Очакван: 10%

Максимум: 0%

Максимум: 20% (само без финансиране)

14

Съобщение до Притежателите на дялове

09

15 януари 2018

Сливане на класове дялове по ISIN
Сливащ се Под-Фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Кеш Плюс

Pioneer S.F. – Диверсифицирани краткосрочни облигации

Клас A EUR Разпределящ Годишно

Клас A EUR Не-разпределящ

LU0281580257

LU1706854152

ПОЛИТИКА НА ДИСТРИБУЦИЯ
Годишно

Не-Дистрибутиращ
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Mакс. 0.60%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.44%

0.73%
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Няма

Макс. 15%

Клас A EUR Не-дистрибутивни

Клас A EUR Не-дистрибутивни

LU0275636784

LU1706854152

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.44%

0.73%
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Няма

Макс. 15.00%

Клас E EUR Не-дистрибутивни

Клас E EUR Не-дистрибутивни

LU0162300734

LU1499628912

ВХОДЯЩА ТАКСА
Макс. 1.00%

Макс. 2.50%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.46%

0.75%
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Няма

Макс. 15.00%
ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

2

3
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-Фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Кеш Плюс

Pioneer S.F. – Диверсифицирани краткосрочни облигации

Клас E EUR Дистрибутиращ на Тримесечие с целеви доход

Клас E EUR Не-дистрибутиращ

LU0857391402

LU1499628912

ПОЛИТИКА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ
Тримесечие с целеви доход

Не-дистрибутиращ
ВХОДЯЩА ТАКСА

Макс. 1.00%

Макс. 2.50%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.46%

0.75%
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Няма

Макс. 15.00%
ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

2

3

Клас E USD Не-дистрибутивни

Клас E USD Не-дистрибутивни

LU0162478399

LU1706854319

ВХОДЯЩА ТАКСА
Макс. 1.00%

Макс. 2.50%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.46%

0.75%
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Няма

Макс. 15.00%
ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

4

3
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-Фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Кеш Плюс

Pioneer S.F. – Диверсифицирани краткосрочни облигации

Клас H EUR Не-дистрибутивни

Клас H EUR Не-дистрибутивни

LU0329232911

LU1503126044

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
2

3
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.20%

Макс. 0.35%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.34%

0.48%

Клас I EUR Не-Дистрибутивни

Клас I EUR Не-Дистрибутивни

LU0162301039

LU1706854400

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 0.15%

Макс. 0.30%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.21%

0.39%

Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас A EUR Не-дистрибутивни

Клас A EUR Не-дистрибутивни

LU0313643024

LU0271695388

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.25%

Макс. 1.00%
ТАКСА ДИСТРИБУЦИЯ

Макс. 0.35%

Няма
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Макс. 15%

Няма
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.77%

1.10%
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас A USD Не-дистрибутивни

Клас A USD Не-дистрибутивни

LU0313643297

LU1694769859

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.25%

Макс. 1.00%
ТАКСА ДИСТРИБУЦИЯ

Макс. 0.35%

Няма
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Макс. 15%

Няма
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.77%

1.20%

Клас A EUR Не-Дистрибутивни Хеджирани

Клас A EUR Не-Дистрбутивни

LU0313643370

LU0271695388

ХЕДЖИРАНЕ
Хеджиран

Не-хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 1.25%

Макс. 1.00%
ТАКСА ДИСТРИБУЦИЯ

Макс. 0.35%

Няма
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Макс. 15%

Няма
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.87%

1.10%

Клас A CHF Не-дистрибутвни Хеджирани

Клас A CHF Не-дистрибутвни Хеджирани

LU0498918738

LU1694769693

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.25%

Макс. 1.00%
ТАКСА ДИСТРИБУЦИЯ

Макс. 0.35%

Няма
ТАКСА ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ

Макс. 15%

Няма
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.87%

1.20%
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас В USD Не-Дистрибутивни

Клас В USD Не-Дистрбутивни Хеджирани

LU0500311369

LU169479933

ХЕДЖИРАНЕ
Не-хеджиран

Хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 1.25%

Макс. 1.00%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

2.92%

2.55%

Клас C EUR Не-дистрибутивни

Клас C EUR Не-дистрибутивни

LU0313643453

LU0372625102

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.50%

Макс. 1.00%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

2.67%

2.10%

Клас C USD Не-дистрибутвини

Клас C USD Не-дистрибутвини хеджирани

LU0313643537

LU1694770196

ХЕДЖИРАНЕ
Не-хеджиран

Хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 1.50%

Макс. 1.00%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

2.67%

2.20%

Клас E EUR Не-дистрибутвини

Клас E EUR Не-дистрибутвини

LU0313643610

LU0273973874

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.50%

Макс. 1.00%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.69%

1.13%

19

Съобщение до Притежателите на дялове

09

15 януари 2018

Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас Е Евро Не-дистрибутивни Хеджиран

Клас Е Евро Не-дистрибутивни

LU0504317032

LU0273973874

ХЕЖДИРАНЕ
Хеджиран

Не-хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 1.50%

Макс. 1.00%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.79%

1.13%

Клас F EUR Не-дистрибутивни

Клас F EUR Не-дистрибутивни

LU0313643883

LU0273974336

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 2.25%

Макс. 1.75%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

2.44%

1.88%

Клас H EUR Не-дистрибутивни

Клас H EUR Не-дистрибутивни

LU0313643966

LU0271872185

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 0.80%

Макс. 0.55%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.97%

0.65%

Клас I EUR Разпределящи Годишно Хеджирани

Клас I EUR Разпределщи Годишно

LU0350748561

LU1694770352

ХЕЖДИРАНЕ
Хеджиран

Не-хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.50%

Макс. 0.40%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.65%

0.46%
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас I EUR Не-дистрибутивен

Клас I EUR Не-дистрибутивен

LU0313644188

LU0271695461

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 0.50%

Макс. 0.40%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.55%

0.46%

Клас I EUR Не-дистрибутивен Хеджиран

Клас I EUR Не-дистрибутивен

LU0809908550

LU0271695461

ХЕЖДИРАНЕ
Хеджиран

Не-хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.50%

Макс. 0.40%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.65%

0.46%

Клас I USD Не-дистрибутивен

Клас I USD Не-дистрибутивен Хеджиран

LU0313644261

LU0419230916

ХЕЖДИРАНЕ
Не-хеджиран

Хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.50%

Макс. 0.40%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.55%

0.56%

Клас N EUR Не-дистрибутивен

Клас N EUR Не-дистрибутивен

LU1092559985

LU1706853931

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 0.75%

Макс. 0.55%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

0.92%

0.65%
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Целеви Под-фонд

Pioneer Funds – Класов Алфа

Pioneer S.F. – Евро Суровини

Клас N Евро Не-дистрибутивни хеджирани

Клас N Евро Не-дистрибутивни
LU1706853931

LU1696277117

ХЕЖДИРАНЕ
Хеджирани

Не-Хеджирани
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.75%

Макс. 0.55%
ТЕКУЩИ ТАКСИ

1.02%

0.65%

Клас N USD Не-дистрибутивен

Клас N USD Не-дистрибутивен Хеджиран

LU0778038744

LU1706854582

ХЕЖДИРАНЕ
Не-хеджиран

Хеджиран
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.75%

Макс. 0.55%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.92%

0.75%

Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Ликвидност Плюс

Pioneer Funds – Краткосрочен в Евро

Клас A EUR Не-дистрибутивни

Клас A EUR Не-дистрибутивни

LU0527390982

LU0119402856

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1

2
ВХОДЯЩА ТАКСА

Няма

Макс. 5%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.46%

0.74%
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Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Ликвидност Плюс

Pioneer Funds – Краткосрочен в Евро

Клас A EUR Дистрибутиращ Годишно

Клас A EUR Не-дистрибутиращ

LU0536711954

LU0119402856

ДИСТРИБУТИВНА ПОЛИТИКА
Годишно

Не-дистрибутиращ

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1

2
ВХОДЯЩА ТАКСА

Няма

Макс. 5.00%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.60%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.46%

0.74%

Клас E EUR Не-дистрибутивни

Клас E EUR Не-дистрибутивни

LU0527391105

LU0111930219

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1

2
ВХОДЯЩА ТАКСА

Макс. 1.00%

Макс. 1.75%
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.30%

Макс. 0.80%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.48%

0.96%

Клас H EUR Не-дистрибутивни

Клас H EUR Не-дистрибутивни

LU0527391287

LU0329233059

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1

2
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.20%

Макс. 0.45%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.36%

0.59%
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Съобщение до Притежателите на дялове

09

15 януари 2018

Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Евро Ликвидност Плюс

Pioneer Funds – Краткосрочен в Евро

Клас I EUR Не-дистрибутивни

Клас I EUR Не-дистрибутивни
LU0119436839

LU0527391360

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1

2
ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Макс. 0.10%

Макс. 0.20%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

0.17%

0.25%

Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Индийски Акции

Pioneer Funds – Акции Азия (без Япония)

Клас A EUR Не-дистрибутивни

Клас A EUR Не-дистрибутивни

LU0363632075

LU0119373065

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
2.35%

2.10%

Клас A USD Не-дистрибутивни

Клас A USD Не-дистрибутивни

LU0363632588

LU0132183822

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
6

5
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2.35%

2.10%

Клас C USD Не-дистрибутивни

Клас C USD Не-дистрибутивни

LU0378712490

LU0132184473

ИНДИКАТОР ЗА СИНТЕТИЧЕН РИСК И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
6

5
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

3.05%

2.80%
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Съобщение до Притежателите на дялове

09

15 януари 2018

Сливане на класове дялове по ISIN (продължение)
Сливащ се Под-фонд

Приемащ Под-фонд

Pioneer Funds – Индийски Акции

Pioneer Funds – Акции Азия (без Япония)

Клас E EUR Не-дистрибутивни

Клас E EUR Не-дистрибутивни

LU0363632158

LU0111929716

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
2.07%

1.82%

Клас F EUR Не-дистрибутивни

Клас F EUR Не-дистрибутивни

LU0363632232

LU0133611425

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
2.82%

2.57%

Клас H EUR Не-дистрибутивни

Клас H EUR Не-дистрибутивни

LU0363632315

LU0329231947

ТАКСА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Макс. 1.00%

Макс. 0.80%
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

1.55%

1.10%
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