Съобщение до инвеститорите

СЪОБЩЕНИЕ

Amundi Funds

Уважаеми инвеститори,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за следните
промени в някои под-фондове:

1.

Amundi Funds Multi-Asset Conservative

Считано от 31 януари 2020 г., под-фондът Amundi Funds Multi-Asset Conservative ще бъде
преименуван на Amundi Funds Multi-Asset Real Return.
На 31 януари 2020 г. инвестиционната цел и политика на под-фонда ще бъдат променени на:
- да замени целта за надминаване на Eonia + 2,5% с нова цел, която представлява надминаване на
инфлацията в евро, като се използва Euro HICP ex Tobacco като индикативна референция за
инфлация;
- премахване на референциите към променена продължителност и индикативна предварителна (ex
ante) променливост на мониторинга на възвръщаемостта;
- увеличаване на експозицията към стоки и облигации с конвертируема стойност от 10% до
съответно 30% и 20% от активите;
Променените инвестиционна цел и политика на под-фонда ще бъдат:
Цел
Да постигне реална възвръщаемост чрез комбинация от капиталов растеж и доходи. Поконкретно, под-фондът се стреми да надмине евро инфлацията, използвайки Euro HICP ex Tobacco
като индикативна референция за инфлация за препоръчания период на притежаване.
Инвестиции
Под-фондът инвестира главно в дългови инструменти с инвестиционен клас (облигации и
инструменти на паричния пазар), акции и валутни продукти на емитенти от целия свят,
включително развиващите се пазари.
По-конкретно, под-фондът може да инвестира до 100% от нетните активи в държавни облигации
и инструменти на паричния пазар. Той може да инвестира до 50% от нетните активи в
корпоративни облигации с инвестиционен клас, до 20% от нетните активи в корпоративни
облигации под инвестиционен клас и експозицията му на акции може да варира от -10% до + 30%
от нетните активи ,
Под-фондът може да инвестира до 20% от нетните активи в ABS и MBS.
Няма сектори, пазарна капитализация или валутни ограничения за тези инвестиции.
Докато спазва горните политики, под-фондът може също да инвестира в депозити, да търси
експозиция на стоки до 30% от активите си, да инвестира до 20% от активите си в
конвертируеми облигации, до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации и до 10% от
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активите си в ПКИПЦК / ПКИ.
Деривати
Под-фондът използва деривати, за да намали различните рискове, за ефективно управление на
портфейла и като начин за печелене на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (включително деривати, които се фокусират върху кредити,
акции, лихви и чуждестранни валути).
Основна валута EUR
На 1 февруари 2020 г. също така показателят за изпълнение ще бъде променен от Eonia + 2.5% на
Euro Short Term Rate + 2.5%.

2.

Amundi Funds Japan Equity

Считано от 31 януари 2020 г., под-фондът Amundi Funds Japan Equity ще бъде преименуван на
Amundi Funds Japan Equity Engagement.

3.

Amundi Funds Global Macro Forex

Считано от 31 януари 2020 г., под-фондът Amundi Funds Global Macro Forex ще бъде преименуван на
Amundi Funds Absolute Return Forex.

4.

Amundi Funds Emerging Markets Bond

Считано от 31 януари 2020 г., инвестиционната цел на под-фонда ще бъде променена на:
- реферира към целта да надмине 95%-тния композитен показател JP Morgan EMBI Global
Diversified и 5%-тния композитен показател JP Morgan 1 Month Euro Cash за препоръчания период
на притежаване;
- дава възможност за инвестиране в държавни облигации;
- позволява допълнителни инвестиции в други облигации и инструменти на паричния пазар;
Променената инвестиционна политика на под-фонда ще бъде:
Цел
Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция и да осигури приходи през препоръчания
период на притежаване. По-конкретно, под-фондът се стреми да надмине (след приложимите
такси) 95%-тния композитен показател JP Morgan EMBI Global Diversified Index и 5%-тния
композитен показател JP Morgan Month Euro Cash Index през препоръчания период на притежаване.
Инвестиции
Под-фондът инвестира предимно в държавни и корпоративни облигации от развиващите се пазари,
които са деноминирани в щатски долари или други валути на ОИСР. Корпоративните облигации
от развиващите се пазари са емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище в или
извършват основната си дейност в развиващи се пазари.
Докато спазва горните политики, под-фондът може да инвестира и в други облигации или
инструменти на паричния пазар, до 25% от активите си в облигации с приложени варанти, до 10%
от активите си в ПКИ и ПКИПЦК и до 5 % в акции.
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Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в условни конвертируеми облигации.
Общата експозиция на валута към развиващите се пазари не може да надвишава 25% от активите
на под-фонда.
Деривати
Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на
портфейла и като начин за печелене на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (включително деривати, които се фокусират върху кредити,
лихви и чуждестранни валути). Под-фондът може да използва деривати, за да спечели експозиция на
заеми до максимум 20% от активите му.
Основна валута EUR.

5.

Amundi Funds Global Ecology ESG

Считано от 31 януари 2020 г. Amundi Deutschland GmbH ще действа като под-инвестиционен
мениджър на под-фонда за инвестиционното управление на група активи, определени с Amundi
Ireland Limited.
Моля, обърнете внимание, че тези промени (i) няма да засегнат друга характеристика на под-фонда,
включително неговото ниво на такси и (ii) няма да окажат влияние върху портфейла на под-фонда.

6.

Amundi Funds Global Subordinated Bond

Считано от 31 януари 2020 г., Amundi Asset Management ще действа като под-инвестиционен
мениджър на под-фонда за инвестиционното управление на група активи, определени с Amundi (UK)
Limited.
Моля, обърнете внимание, че тези промени (i) няма да засегнат друга характеристика на под-фонда,
включително неговото ниво на такси и (ii) няма да окажат влияние върху портфейла на под-фонда.

7.

Amundi Funds China Equity

Считано от 31 януари 2020 г. инвестиционната политика на под-фонда ще бъде променена, за да
позволи експозиция на до 20% от неговите активи в акции China A чрез Stock Connect.
Променената инвестиционна политика на под-фонда ще бъде:
Цел
Стреми се да увеличи стойността на Вашата инвестиция през препоръчания период на
притежаване.
Инвестиции
Под-фондът инвестира основно в акции на компании, базирани в, или извършващи по-голямата
част от дейността си в Китайската народна република Китай и които са регистрирани на
фондовите борси там или в Хонконг.
Под-фондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
Под-фондът може понякога да инвестира и да има директен достъп до акции China A чрез Stock
Connect с експозиция от до 20% от активите му.
3



Деривати
Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на
портфейла и като начин за печелене на експозиция (дълга или къса) на различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (включително деривати, фокусирани върху акции).
Основна валута EUR

8.

Amundi Funds Global Subordinated Bond

Считано от 31 януари 2020 г., клас акции Amundi Funds Global Subordinated Bond J2 AD EUR
(LU1883334788) ще бъде преименуван на Q-J2 AD EUR.

9.

Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap

Считано от 1 юни 2020 г. референтният индикатор и показателят за такса изпълнение на под-фонда
ще бъдат променени от “MSCI US Mid Cap Index” на “MSCI US Mid Cap Value Index”.
Новият показател за такса изпълнение ще се прилага за периода на наблюдение на таксата за
изпълнение, започващ на 1 юни 2020 г.

10.

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Считано от 1 февруари 2020 г. показателят за такса изпълнение на под-фонда ще бъде променен от
“Euro OverNight Index Average (EONIA)” на композитния показател “MSCI Daily Net Total Return
World Euro Index (30%) Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (70%)”
Промяната на показателя ще се прилага за периода на наблюдение на таксата за изпълнение,
започващ на 1 февруари 2020 г.

11. Amundi Funds Global Bond, Amundi Funds Global Aggregate Bond,
Amundi Funds Global Total Return Bond
Считано от 31 януари 2020 г. методът за управление на риска за под-фондовете ще се промени от
относителна рискова стойност (РС) на абсолютна РС.

12.

Polen Capital Global Growth

Считано от 31 януари 2020 г. таксите за някои класове акции на под-фонда ще бъдат променени,
както следва:
Клас

Настояща такса

Нова такса

Настояща такса

Нова такса

управление (Макс)

управление (Макс)

администриране (Макс)

администриране (Макс)

A2

1.60%

1.80%

0.20%

0.25%

I2

0.70%

0.85%

0.10%

0.15%

M2

0.70%

0.70%

0.10%

0.15%

P2

1.00%

1.05%

0.20%

0.25%
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13. Спиране на НСА (нетна стойност на активите) на официални
празници
Съветът реши, че няма да има публикация на НСА за следните под-фондове, когато датата на
публикуване на НСА е официален празник в страните, посочени в таблицата по-долу:
Под-фонд
CPR Global Agriculture
CPR Global Gold Mines
CPR Global Lifestyles
CPR Global Resources
Equity Japan Target
Japan Equity/Japan Equity Engagement
China Equity
US Pioneer Fund
Pioneer US Equity Dividend Growth
Pioneer US Equity Fundamental Growth
Pioneer US Equity Mid Cap Value
Pioneer US Equity Research
Pioneer US Equity Research Value
Global Equity Conservative

14.

Официален празник в:
Люксембург, Франция или САЩ
Люксембург, Канада, Франция или САЩ
Люксембург, Франция или САЩ
Люксембург, Франция или САЩ
Люксембург или Япония
Люксембург или Япония
Люксембург или Хонконг
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ
Люксембург или САЩ

Премахване на индикативните лимити за риск

Позоваванията на индикативните лимити за риск ще бъдат премахнати от съответните
инвестиционни политики, както е описано подробно по-долу:
Под-фонд
Amundi Funds Volatility Euro
Amundi Funds Volatility World
Amundi Funds Absolute Return Credit
Amundi Funds Global Macro Bonds &
Currencies

Премахнат лимит за риск
Под-фондът цели да не надвишава рисковата стойност
(РС) от 35% (предварителна 12-месечна РС от 95%)
Под-фондът цели да не надвишава рисковата стойност
(РС) от 35% (предварителна 12-месечна РС от 95%)
Под-фондът цели да не надвишава променливост от 4.5%
(предварителна 12 месечна променливост).
Разпределението на риска на под-фонда се следи чрез
седмична предварителна променливост на
възвръщаемостта, която е между 0 и 0.84%.

Amundi Funds Global Macro Forex (на 31
януари 2020 г. ще бъде преименуван на
Amundi Funds Absolute Return Forex)
Под-фондът цели да не надвишава рисковата стойност
(РС) от 6% (предварителна 12-месечна РС от 95%).
Amundi Funds Global Macro Bonds
& Currencies Low Vol
Под-фондът цели да поддържа последваща променливост
на възвръщаемостта между 1 и 2%, а разпределението на
риска се следи чрез седмична предварителна променливост
на възвръщаемостта, която е между 0 и 0.25%.
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Ако не сте съгласни с тези изменения, можете да осребрите акциите си без такса за обратно
изкупуване, както е предвидено в проспекта на Amundi Funds.
Най-новият проспект на Amundi Funds и документите с ключова информация за инвеститорите са
достъпни при поискване безплатно в седалището на Amundi Funds.

Искрено Ваш,

Бордът на директорите

Amundi Funds
Адрес на управление: 5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg
Пощенски адрес: BP 1104 – L-1011 Luxembourg
Тел.: +352 26 86 80 01 - Факс: +352 26 86 80 99 – info@amundi.com
Société Anonyme R.C. Luxembourg B 68806
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