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Уважаеми Притежатели на дялове,
Бордът на директорите на Pioneer Asset Management S.A. (“Управляващото дружество”) прави
това съобщение за да ви запознае с промени в под-фонд Фондове Пайъниър – Евро Ликвидност,
промени в базовата валута на под-фонд Фондове Пайъниър – Гъвкави Възможности, както и с
промени в таксите за управление и добро представяне на дялове Калс H на определени подфондове.
Имате на разположение различни опции, които са обяснени в детайли по-долу. Молим,
запознайте се с изложената информация. Долните промени ще бъдат отразени в следващото
издание на Проспекта на Фондове Пайъниър. .

Enrico Turchi, за Борда на Директорите на Управляващото дружество

1. Промени във Фондове Пайъниър – Евро Ликвидност

» Промяна на Име
От

На

Фондове Пайъниър – Евро ликвидност

Фондове Пайъниър – Евро ликвидност плюс

» Промяна на Класификацията на Под-фонда
От

На

Паричен Пазар

Краткосрочен

» Промяна в Инвестиционната цел
От

На

Има за цел запазване на стойността в Има за цел запазване на стойността в краткосрочен
краткосрочен период и да постигне доходност в период и да постигне доходност над нивата на
унисон с нивата на паричните пазари.
паричните пазари.
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» Промяна на Инвестиционната Политика
От

На

Като фонд на паричния пазар, целта на този Под-фонд е
да постигне капиталов ръст съвместим със запазването
на капитала и осигуряване на печалба следвайки нивата
на паричния пазар чрез инвестиране в диверсифициран
портфейл от деноминирани в евро Инструменти на
Паричния пазар и депозити към кредитни институции.
Под-фондът може да инвестира в не-евро
деноминирани инструменти, при условие, че валутното
представяне е изцяло хеджирано обратно в евро.

Под-фондът инвестира предимно в инструменти
на паричния пазар и депозити в кредитни
институции с остатъчен матуритет не повече от
397 дни, като експозициите които не са в евро за
хеджирани обратно в евро. Под-фондът може
също да инвестира директно, или индиректно в
голям набор от валути по света.

Под-фондът има за цел по всяко време да отговаря на
изискванията за фонд на паричния пазар, включително
на тези за кредит качеството на инвестициите.
Под-фондът инвестира в инструменти с остатъчен
падеж по-малък или равен на 2 години, при условие, че
оставащото време до следващата дата за определяне на
инвестиционният процент е по-малко или равно на 397
дни. Държавните Инструменти на Паричния пазар ще
имат поне инвестиционен рейтинг, а всички останали
Инструменти на паричния пазар ще бъдат оценени в
една от двете най-високи рейтингови категории от всяка
призната кредитна рейтингова агенция, която е оценила
ценните книжа или, ако инструментът не е оценен, ще
има подобно качество, каквото определи
Инвестиционния мениджър.
Продължителността на инвестиционния процент на
под-фонда е по-малка от 6 месеца и среднопретеглената
продължителност е по-малка от 12 месеца.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в
други ПКИ и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва
деривативи за да намали различни рискове и за
ефективно управление на портфейла.

Под-фондът не мое да инвестира в ценни книжа
без инвестиционен рейтинг. Не-суверенните ценни
книжа, в които инвестира Под-фондът, ще бъдат
оценени в една от двете най-високи рейтингови
категории от всяка призната кредитна рейтингова
агенция, която е оценила ценните книжа или, ако
инструментът не е оценен, ще има подобно
качество, каквото определи Управляващото
дружество.
Ако под-фондът закупи ценна книга, чиито
рейтинг след това падне под B- (Standard & Poor’s
и Fitch) или B3 (Moody’s), или се оценява от
Управляващото дружество като имаща същото
качество, Под-фондът ще продаде ценната книга.
Продажбата ще настъпи веднага щом е
практически изгодно в интерес на Притежателите
на дялове, но при всички случаи в рамките на шест
месеца и дори по-рано от това, ако повече от 25%
от активите на под-фонда са в облигации без
инвестиционен рейтинг.
Дюрацията в лихвени проценти на Фонда е помалка от 6 месеца и средно претегления период до
падеж е по-малко то 12 месеца. Под-фондът може
да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ
и ПКИПЦК. Под-фондът може да използва
деривативи за да намали различни рискове, за
ефективно управление на портфейла и за да има
експозиции към валутни стратегии.

» Промени в Инвестиционния Процес
От

На

Инвестиционния мениджър използва
комбинация от пазарни анализи и анализи на
индивидуални емитенти за да определи тези
цени книжа, които предлагат най-добро
представяне според трендовете на лихвените
проценти.

Инвестиционния мениджър използва комбинация от
пазарни анализи и анализи на индивидуални емитенти
за да определи тези цени книжа, които предлагат найдобро представяне според трендовете на лихвените
проценти. Инвестиционният мениджър гъвкаво
управлява експозициите към различни валути и
разпределението на активите между валути и други
инвестиции за да постигне допълнителна доходност.
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» Промени в детайлите за Под-фонда
От

На

Препоръчан за Инвеститори, които разбират риска
на този Под-фонд и които планират да инвестират
за краткосрочен период.
•
Подходящ за инвеститори търсещи
инвестиции на паричните пазари.
•
Подходящ за основна позиция в портфейл.

Препоръчан за Инвеститори, които разбират риска
на този Под-фонд и които планират да инвестират
за краткосрочен период.
•
Подходящ за инвеститори търсещи
инвестиции на пазарите на инструмент с
фиксирана доходност.
•
Подходящ за основна позиция в портфейл.

» Промени в Метода на Управление на Риска
От

На

Relative VaR
Risk reference portfolio: BofA ML Euro
Government Bill Index

Absolute VaR
Risk reference portfolio: N/A

» Промени в Датите за плащане при Покупка и Обратно изкупуване
От

На

Плащанията за покупка на дялове трябва да
бъдат получени не по-късно от два (2) Бизнес
дни след съответния Дена на оценка.

Плащанията за покупка на дялове трябва да бъдат
получени не по-късно от три (3) Бизнес дни след
съответния Дена на оценка

Плащанията от Обратно изкупуване ще бъдат
направени с банков превод с дата поне два (2)
Бизнес дни след съответния Ден на оценка.

Плащанията от Обратно изкупуване ще бъдат
направени с банков превод с дата поне три (3) Бизнес
дни след съответния Ден на оценка

Ефективна ДАТА: 26 Октомври 2016
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Управляващото дружество счита, че горните промени са в интерес на инвеститорите. Тези
промени ще позволят на Под-фонда да остане атрактивен в сегашната ситуация на негативни
лихвени проценти, където има нужда да се увеличи потенциала за доходност на Под-фонда
като му се разрешат инвестиции във валутни стратегии.
МОЛИМ ДА ОТБЕЛЕЖИТЕ:

Инструментите на паричния пазар и краткосрочните активи на Под-фонда ще продължат да се оценяват
по метода на амортизация на разходите. По този метод, такива активи се оценяват по тяхната
придобивна цена, като се коригира за амортизация на премиите, или за отразяване на дискаунт.
Управляващото дружество непрекъснато оценява тези оценки за да гарантира ще отразяват текущите
справедливи цени и ще направи промени, когато амортизираната цена на разходите не отразява
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справедливата цена, с одобрението на депозитаря за да гарантира, че активите на Под-фонда са оценени
по тяхната справедлива пазарна цена, както е определено с добра воля от Управляващото дружество
според общо приетите методи за оценка.
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2. Фондове Пайъниър – Гъвкави Възможности: Промяна Базова
Валута

» Промяна Базова Валута
От

На

EUR

USD

Ефективна ДАТА: 1 Януари 2017
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Управляващото дружество счита, че тази промяна позволява на Под-фонда да бъде управляван
според глобалния си мандат. По-специално, това би трябвало да допринесе в максимална
степен за ефикасното управление на валутните експозиции на Под-фонда и на разходите за
обмяна на валута..

3. Клас H Промени в Таксите за Управление и Добро представяне
на изпрани Под-фондове

» Клас H Промени в Таксите за Управление и Добро представяне
Под-фонд

Такса Упр.
От

Такса Упр.
на

Pioneer Funds – Dynamic Credit

0.80%

0.70%

Такса
От
From
Няма

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies

0.60%

0.55%

Няма

15%

Pioneer Funds - Absolute Return Bond

0.55%

0.45%

Няма

10%

0.55%

0.55%

Pioneer Funds – Sterling Absolute Return
Bond
Pioneer Funds - Absolute Return MultiStrategy
Pioneer Funds – Multi-Strategy Growth

0.60%

0.50%

Няма

10%

0.55%

0.55%

0.65%

0.60%

Няма

15%

0.55%

0.55%

0.70%

0.65%

Няма

15%

0.55%

0.55%

Pioneer Funds – Flexible Opportunities

0.80%

0.65%

Няма

15%

0.55%

0.55%

1.00%

0.85%

Няма

20%

0.55%

0.55%

1.20%

1.05%

20%

0.55%

0.55%

Pioneer Funds - Absolute Return European
Equity
Pioneer Funds - Absolute Return Asian Equity

Няма

Д.Пр.
На
15%

Молим вижте секции "Такси за управление" и "Такси за добро представяне" в Проспекта за пове1е
детайли.

Ефективна ДАТА DATE: 1 Януари 2017

» КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ?
1. Ако сте съгласни с тези промени, няма нужда да предприемате никакви действия.
2. Ако направите Обрано Изкупуване, или Конвертиране няма да ви бъдат удържани Такси за Конверсия и
Обратно изкупуване.
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ИМЕ НА ФОНДА:

Pioneer Funds (ФондовеПайъниър)
ПРАВНА ФОРМА:

FCP
Седалище на Управляващото дружество:

8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
Управляващо дружество:

Pioneer Asset Management S.A
ЛИТЕРАТУРА:

Проспектите, ДКИИ и актуални финансови отчети са достъпни на:
www.pioneerinvestments.eu
www.pioneerinvestments.bg
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