Съобщение до акционерите на:
Amundi Funds
(5 април 2019 г.)
Приложение II: Подробно сравнение между сливащите и целевите субфондове

Моля, обърнете внимание, че посочените по-долу подфондове са регистрирани за публично
разпространение във Вашата страна или са в процес на регистрация с цел да бъдат разрешени
преди датата на влизане в сила на сливането.
Регистрирани в момента:
 Bond Euro High Yield
 Bond Europe
 Bond Global
 Bond Global Aggregate
 Cash EUR
 Cash USD
 CPR Global Gold Mines
 CPR Global Lifestyles
 CPR Global Resources
 Equity Emerging Conservative
 Equity Emerging World
 Equity Europe Concentrated
 Equity Global Conservative
 Equity Greater China
 Equity Japan Value
 Equity Latin America
 Equity MENA
 Protect 90
 SBI FM Equity India
 Wells Fargo US Mid Cap
В процес на регистрация:



















Absolute Return Multi-Strategy
Bond Euro Aggregate
Bond Euro Corporate
Bond Euro Government
Bond Global Aggregate
China Equity
Emerging Europe and Mediterranean Equity
Emerging Markets Bond
Equity Asia Concentrated
Euro Strategic Bond
European Equity Small Cap
European Equity Target Income
European Equity Value
Global Ecology ESG
Global Multi-Asset
Global Multi-Asset Target Income
Japan Equity
Optimal Yield
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Pioneer Global Equity
Pioneer Income Opportunities
Pioneer Strategic Income
Pioneer US Equity Fundamental Growth
Pioneer US Equity Mid Cap Value
Pioneer US High Yield Bond
Pioneer US Short Term Bond
Top European Players
US Pioneer Fund
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Приложение II
Подробно сравнение между сливащите и целевите субфондове
Таблицата по-долу представя основните разлики между сливащия се субфонд и целевия
субфонд. Другите характеристики на сливащите се и целеви субфондове са същите.
Сливащ субфонд
Amundi Funds – Convertible Conservative

Целеви субфонд
Amundi Funds – Convertible Europe
да се преименува на "Аmundi Funds
European Convertible Bond”

Цел
Да постигне средносрочен до дългосрочен
Да постигне средносрочен до дългосрочен
капиталов растеж По-конкретно субфондът се
капиталов растеж По-конкретно субфондът се
старае да надмине (след приложимите такси) за
старае да надмине (след приложимите такси)
препоръчителния период на задържане
Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus
референтен индикатор, който е структуриран
Hedged (EUR) индекс за препоръчителния
както следва: 70% Exane ECI-Euro Convertible TR
период на задържане.
Close индекс и 30% Merrill Lynch EMU Corporates
3-5 години RI Close индекс.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в конвертируеми
Субфондът
инвестира
предимно
в
облигации на компании в ОECD, които са
конвертируеми облигации, издадени от
деноминирани в евро.
европейски компании. Инвестициите може да
включват ценни книжа, обезпечени с ипотека
По-конкретно субфондът инвестира най-малко
(ЦКОИ) и ценни книжа, обезпечени с активи
67% от нетните активи в:
(ЦКОА).
- конвертируеми облигации, без ограничения на
По-специално субфондът инвестира поне 67%
рейтинга, които са издадени от OECD базирани
от активите в конвертируеми облигации, които
компании (такива, които имат главни офиси или
са издадени от базирани в Европа компании
значителен бизнес в OECD), или могат да се
(такива с главни офиси или със значителен
разменят за акции на OECD базирани компании
бизнес в Европа) или могат да се разменят за
(поне 51% от нетните активи)
акции на такива компании. Тези инвестиции
- дългови инструменти (облигации и
могат да включват синтетични конвертируеми
инструменти за паричен пазар) на базирани в
облигации. Субфондът може да инвестира до
OECD издатели
10% от активите в конвертируеми облигации,
- акции, получени от конвертирането на
търгувани в държави извън OECD. Няма
конвертируеми облигации и ненадхвърлящи
рейтингови ограничения по тези инвестиции.
10% от нетните активи на субфонда.
Спазвайки горните политики, субфондът може
Въпреки че не се гарантира конкретно
също да инвестира в други типове облигации,
разпределение на активите, при нормални
в акции, инструменти на паричния пазар и
обстоятелства субфондът очаква да има
депозити и може да инвестира до 20% от
експозиция на акции между 0% и 30% и
нетните активи в ЦКОА и ЦКОИ.
облигационна експозиция между 70% и 100%.
Експозицията на субфонда към условни
Спазвайки горните политики, субфондът може
конвертируеми облигации е ограничена до 10%
също да инвестира в други типове
от нетните активи.
конвертируеми
облигации
и
дългови
Субфондът може да използва деривативи за
инструменти, депозити и може да инвестира до
намаляване на различните рискове и за
10% от нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.
ефективно
управление
на
портфолио.
Експозицията на субфонда към условни
Субфондът може да използва кредитни
конвертируеми облигации е ограничена до 10% от
деривативи (до 40% от активите).
нетните активи.
4

Субфондът може да използва деривативи за
намаляване на различните рискове и за
ефективно управление на портфолио. Субфондът
може да използва кредитни деривативи (до 40%
от нетните активи).
Основна валута
EUR

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
Основни рискове
• Контрагент
• Контрагент
• Кредит
• Кредит
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
• Акция
• Акция
• Хеджиране
• Хеджиране
• Висока доходност
• Висока доходност
• Размер на ставка
• Размер на ставка
• Инвестиционен фонд
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Ликвидност
• Управление
• Управление
• Пазар
• Пазар
• Оперативен
• ЦКОИ/ЦКОА
• Предварително плащане и удължаване
• Оперативен
• Предварително плащане и удължаване
Препоръчителен период на притежание
4 години
4 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 5%
Очаквано: 10%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
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Amundi Asset Management

Amundi Asset Management

Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity India Infrastructure

Целеви субфонд
Amundi Funds SBI FM Equity India
да се преименува на "Amundi Funds SBI FM
India Equity"

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Конкретно субфондът цели да постигне по-добро
Конкретно субфондът цели да постигне попредставяне (след приложимите такси) от
добро представяне (след приложимите такси)
индекса 10/40 MSCI India за препоръчителния
от индекса 10/40 MSCI India за
период на задържане.
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в акции на
Субфондът инвестира предимно в индийски
компании, които участват в инфраструктурния
акции.
сектор в Индия.
По-специално субфондът инвестира най-малко
По-специално субфондът инвестира най-малко
67% от активите си в акции и свързани с акции
67% от активите си в акции и свързани с акции
инструменти на дружества, които са със
инструменти на дружества, които са със
седалище или развиват значителна стопанска
седалище или развиват значителна стопанска
дейност в Индия.
дейност в следните инфраструктурни сектори в
Спазвайки горните политики, субфондът може
Индия:
eнергетика,
телекомуникации,
също да инвестира в други акции, свързани с
транспорт, водоснабдяване, инфраструктурно
акции инструменти, конвертируеми облигации,
финансиране и материали.
облигации, инструменти на паричния пазар и
Спазвайки горните политики, субфондът може
депозити и може да инвестира до 10% от
също да инвестира в други акции, свързани с
нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.
акции инструменти, конвертируеми облигации,
Субфондът може да използва деривативи само
облигации, инструменти на паричния пазар и
с цел хеджиране.
депозити и може да инвестира до 10% от нетните
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Субфондът може да използва деривативи само с
цел хеджиране.
Основна валута
USD

USD
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контрагент
• Контрагент
Валута
• Валута
По подразбиране
• По подразбиране
Деривативи
• Деривативи
Нововъзникващи пазари
• Нововъзникващи пазари
Акция
• Акция
Хеджиране
• Хеджиране
Инвестиционен фонд
• Инвестиционен фонд
Ликвидност
• Ликвидност
Управление
• Управление
Пазар
• Пазар
Оперативен
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Hong Kong Ltd.
Amundi Hong Kong Ltd.
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Сливащ субфонд
Amundi Funds SBI FM Equity India Select

Целеви субфонд
Amundi Funds SBI FM Equity India
да се преименува на "Amundi Funds SBI FM
India Equity"

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Конкретно субфондът цели да постигне по-добро
Конкретно субфондът цели да постигне попредставяне (след приложимите такси) от
добро представяне (след приложимите такси)
индекса S&P BSE 100 за препоръчителния период
от
индекса
10/40
MSCI
India
за
на задържане.
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира предимно в индийски
Субфондът инвестира предимно в индийски
акции.
акции.
По-специално субфондът инвестира най-малко
По-специално субфондът инвестира най-малко
67% от активите си в акции, които се търгуват на
67% от активите си в акции и свързани с акции
оторизирания индийски пазар и се издават от
инструменти на дружества, които са със
компании, които са със седалище или развиват
седалище или развиват значителна стопанска
значителна стопанска дейност в Индия.
дейност в Индия.
Спазвайки горните политики, субфондът може
Спазвайки горните политики, субфондът може
също да инвестира в други акции, свързани с
също да инвестира в други акции, свързани с
акции инструменти, конвертируеми облигации,
акции инструменти, конвертируеми облигации,
облигации, инструменти на паричния пазар и
облигации, инструменти на паричния пазар и
депозити и може да инвестира до 10% от нетните
депозити и може да инвестира до 10% от
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Субфондът може да използва деривативи за
Субфондът може да използва деривативи само
намаляване на различните рискове и за
с цел хеджиране.
ефективно управление на портфолио.
Основна валута
USD

USD
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
• Контрагент
• Контрагент
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
• Нововъзникващи пазари
• Нововъзникващи пазари
• Акция
• Акция
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•
•
•
•
•
•

Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен

• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Hong Kong Ltd.
Amundi Hong Kong Ltd.
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Bond Europe

Целеви субфонд
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
да се преименува на "Amundi Funds - Euro
Aggregate Bond"
Цел

Да постигне комбинация от приходи и
капиталов растеж (обща възвръщаемост). Поконкретно субфондът се старае да надмине
(след приложимите такси) индекса Citigroup
European WGBI (Euro) за препоръчителния
период на задържане.

Цели да постигне комбинация от приход и
капиталов растеж (обща възвръщаемост).
По-конкретно субфондът се старае да
надмине (след приложимите такси)
индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate
(E) за препоръчителния период на
задържане.
Инвестиционна политика

Субфондът инвестира предимно в облигации
от инвестиционен клас на европейски
издатели. Инвестициите може да включват
ценни книжа, обезпечени с ипотека (ЦКОИ) и
ценни книжа, обезпечени с активи (ЦКОА).
По-специално субфондът инвестира наймалко 67% от активите си в облигации на
инвестиционно ниво на издатели, които са
със седалище или развиват значителна
стопанска дейност в Европа. За тези
инвестиции няма валутни ограничения.
Съобразявайки се с описаните по-горе,
субфондът може също да инвестира в други
видове дългови инструменти, депозити,
както и до следните проценти от нетните си
активи в:
- конвертируеми облигации: 25%
- ЦКОА и ЦКОИ: 20%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%
Експозицията на субфонда към условни
конвертируеми облигации е ограничена до
10% от нетните активи.
Субфондът може да използва деривативи за
намаляване на различните рискове и за
ефективно управление на портфолио.

Субфондът инвестира предимно в дългови
инструменти (облигации и инструменти на
паричния пазар), които са деноминирани в
евро. Инвестициите могат да включват
ценни книжа, обезпечени с ипотека (ЦКОИ).
По-конкретно, субфондът инвестира наймалко 67% от активите в инструменти,
деноминирани в евро. Това са:
- дългови инструменти, емитирани от
правителства или държавни агенции в
Еврозоната
или
наднационални
институции, като Световната банка
- корпоративни дългови инструменти от
инвестиционен клас
- ЦКОИ (до 20% от нетните активи).
Субфондът инвестира поне 50% от нетните
активи в облигации, деноминирани в евро.
Съобразявайки се с описаните по-горе
политики, субфондът може също да
инвестира в други видове дългови
инструменти, в депозити, както и в следните
проценти от нетните си активи:
- конвертируеми облигации: 25%
- акции и свързани с акции инструменти:
10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%
Експозицията на субфонда към условни
конвертируеми облигации е ограничена до
10% от нетните активи.
Субфондът може да използва деривативи за
намаляване на различните рискове и за
ефективно управление на портфолио.
Субфондът може да използва кредитни
деривативи (до 40% от нетните активи).
Основна валута
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EUR

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си и да предоставят доход
за препоръчителния период на
задържане.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си и да предоставят доход
за препоръчителния период на
задържане.

Основни рискове
Контрагент
• Контрагент
Кредит
• Кредит
Валута
• Валута
По подразбиране
• По подразбиране
Деривативи
• Деривативи
Нововъзникващи пазари
• Хеджиране
Хеджиране
• Висока доходност
Висока доходност
• Размер на ставка
Размер на ставка
• Инвестиционен фонд
Инвестиционен фонд
• Ликвидност
Ликвидност
• Управление
Управление
• Пазар
Пазар
• ЦКОИ/ЦКОА
ЦКОИ/ЦКОА
• Оперативен
Оперативен
• Предварително плащане и удължаване
Предварително плащане и удължаване
Препоръчителен период на притежание
3 години
3 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 25%
Очаквано: 30%
Максимум: 100%
Максимум: 100%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Сливащ субфонд
Amundi Funds
Bond Global Emerging Local Currency

Целеви субфонд
Amundi Funds
Emerging Markets Local Currency Bond
Цел

Да постигне комбинация от приходи и
Цели да предостави приход и да увеличи
капиталов растеж (обща възвръщаемост).
стойността на инвестицията си за
Конкретно субфондът цели да постигне попрепоръчителния период на задържане.
добро представяне (след приложимите
такси) от индекса JP Morgan GBI-EM Global
Diverisified
(USD)
unhedged
за
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в облигации
на правителства и компании в развиващи се
страни без валутни ограничения. Субфондът
може да инвестира до 20% от нетните си
активи
в
китайски
облигации,
деноминирани в местна валута, а
инвестиции могат да се правят индиректно
или директно (т.е. чрез пряк достъп до
вътрешния
междубанков
пазар
на
облигации на Китай) в китайски облигации.
Инвестициите може да включват ценни
книжа, обезпечени с ипотека (ЦКОИ) и
ценни книжа, обезпечени с активи (ЦКОА).
По-конкретно, субфондът инвестира наймалко 67% от активите в облигации, които
са:
емитирани
или
гарантирани
от
правителства или правителствени агенции
от развиващите се държави или
- емитирани от компании, които са със
седалище или значителен бизнес в
развиващи се държави.
Няма рейтингови ограничения по тези
инвестиции.
Спазвайки горните политики, субфондът
може също да инвестира в други типове
облигации, в инструменти на паричния пазар
и депозити и може да инвестира до тези
проценти от нетните активи:
- конвертируеми облигации: 25%
- ЦКОА и ЦКОИ: 20%
- акции и свързани с акции инструменти: 10%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%
Субфондът разширено използва деривативи
за намаляване на различни рискове, за
ефективно управление на портфолио и като

Субфондът инвестира главно в облигации,
които са деноминирани в локална валута
от нововъзникващи пазари или където
кредитният риск на облигациите е свързан
с нововъзникващи пазари. Субфондът
може също да инвестира в облигации от
всяка държава, които са деноминирани в
други валути и може да инвестира до 25%
от активите си в облигации с прикачени
гаранции,
до
10%
в
условни
конвертируеми облигации и до 5% в
акции. Субфондът може да инвестира до
10% от активите си в ПКИ и ПКИПЦК.
Субфондът
използва
деривативи
за
намаляване на различни рискове, за
ефективно управление на портфолио и като
начин за получаване на експозиция (дълга
или къса) към различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (вкл.
деривативи, които фокусират върху кредит,
размери на ставка и обмен на валута).
Субфондът може да използва деривативи
за получаване на експозиция към заеми до
максимум 20% от неговите активи.
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начин за получаване на експозиция (дълга
или къса) към различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (вкл.
деривативи, които фокусират върху кредит,
размери на ставка и обмен на валута).
Субфондът може да използва кредитни
деривативи (до 40% от нетните активи).
Основна валута
USD

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си и да предоставят доход
инвестицията си и да предоставят доход
за
препоръчителния
период
на
за
препоръчителния
период
на
задържане.
задържане.
Основни рискове
• Контрагент
• Контрагент
• Държавен риск – Китай
• Кредит
• Кредит
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
• Нововъзникващи пазари
• Нововъзникващи пазари
• Хеджиране
• Хеджиране
• Висока доходност
• Висока доходност
• Размер на ставка
• Размер на ставка
• Инвестиционен фонд
• Инвестиционен фонд
• Ливъридж
• Ливъридж
• Ликвидност
• Ликвидност
• Управление
• Управление
• Пазар
• Пазар
• ЦКОИ/ЦКОА
• ЦКОИ/ЦКОА
• Оперативен
• Оперативен
• Предварително плащане и удължаване
• Предварително плащане и удължаване
Препоръчителен период на притежание
3 години
4 години
Метод за управление на риска
Относителна VaR
Относителна VaR
Портфолио с референтен риск
JP Morgan GBI-EM Global Diversified индекс
JP Morgan GBI-EM Global Diversified индекс
(unhedged USD)
Максимално очакван ливъридж
1000%
250%
Експозиция на активи към TRS
13

Очаквано: 5%
Максимум: 100%

Очаквано: 5%
Максимум: 100%
Експозиция към SFT

Очаквано: 0%
Максимум: 0%

Очаквано: 0%
Максимум: 100%
Инвестиционен мениджър

Amundi Asset Management

Amundi Asset Management
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Greater China

Целеви субфонд
Amundi Funds China Equity

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов
Цели
да
увеличи
стойността
на
растеж. Конкретно субфондът цели да
инвестицията си за препоръчителния
постигне по-добро представяне (след
период на задържане.
приложимите такси) от индекса MSCI AC
Golden Dragon за препоръчителния период
на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в акции на
Субфондът инвестира основно в акции на
компании в Китай, Хонконг и Тайван.
компании, базирани в или със значителна
По-специално субфондът инвестира поне
стопанска дейност в Китайска народна
67% от активите си в акции на компании,
република и които са на фондовите пазари
които са със седалище или развиват
там или в Хонконг.
значителна стопанска дейност в Хонконг,
Субфондът може да използва деривативи за
Китайска народна република или Тайван.
намаляване на различните рискове или за
Инвестициите в китайски акции могат да се
ефективно управление на портфолио.
извършват чрез официални пазари в Хонконг
Субфондът може да инвестира до 10% от
или чрез Stock Connect. Субфондът може да
активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
инвестира по-малко от 30% от нетните
Субфондът може от време на време да
активи в китайски акции от клас A и B
инвестира и да има пряк достъп до акции
(комбинирано). За тези инвестиции няма
China A през Stock Connect с експозиция до
валутни ограничения.
10% от нетните си активи.
Спазвайки горните политики, субфондът
Субфондът
използва
деривативи
за
може също да инвестира в други акции,
намаляване на различни рискове, за
свързани
с
акции
инструменти,
ефективно управление на портфолио и като
конвертируеми облигации, облигации,
начин за получаване на експозиция (дълга
инструменти на паричния пазар и депозити
или къса) към различни активи, пазари или
и може да инвестира до 10% от нетните
други инвестиционни възможности (вкл.
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
деривативи, които фокусират върху
Субфондът може да използва деривативи за
акции).
хеджиране и ефективно управление на
портфолио.
Основна валута
USD

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
15

немските данъчни цели.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

немските данъчни цели.
Основни рискове
Концентрация
• Концентрация
Контрагент
• Контрагент
Държавен риск – Китай
• Държавен риск – Китай
Валута
• Валута
По подразбиране
• По подразбиране
Деривативи
• Деривативи
Нововъзникващи пазари
• Нововъзникващи пазари
Акция
• Акция
Хеджиране
• Хеджиране
Инвестиционен фонд
• Инвестиционен фонд
Ликвидност
• Ликвидност
Управление
• Управление
Пазар
• Пазар
Оперативен
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Сливащ субфонд
Amundi Funds US Aggregate

Целеви субфонд
Amundi Funds Pioneer US Bond
Цел

За увеличаване на доход за средносрочен
Цели
да
увеличи
стойността
на
до дългосрочен план (пълен пазарен
инвестицията и да предостави приход за
цикъл). По-конкретно субфондът се старае
препоръчителния период на задържане.
да надмине (след приложимите такси)
индекса Bloomberg Barclays Capital US
Aggregate Bond (TR) за препоръчителния
период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в дългови
инструменти (облигации и инструменти за
паричния пазар) на правителства и компании
в Съединените щати. Инвестициите може да
включват ценни книжа, обезпечени с
ипотека (ЦКОИ) и ценни книжа, обезпечени
с активи (ЦКОА).
По-специално субфондът инвестира наймалко 67% от активите си в дългови
инструменти,
които
се
търгуват
в
Съединените щати или в някоя от OECD
страните и са емитирани от правителството
и федералните агенции на САЩ или от
компании, които са със седалище или
развиват значителна стопанска дейност в
САЩ. Няма валутни или рейтингови
ограничения върху тези инвестиции.
Ипотеките, подлежащи на ЦКОИ, нямат
рейтингово ограничение. Те могат да са
търговски или жилищни, а ипотечните
ценни книжа могат да имат или да нямат
някакъв вид държавно обезпечение на
кредит. Експозицията на субфонда към
ипотечни ценни книжа и обезпечени с
активи ценни книжа може да е до 100% от
нетните активи. Това включва непряка
експозиция, придобита чрез ценни книжа,
чието обявяване предстои (TBA), ограничена
до 50% от нетните активи.
Спазвайки горните политики, субфондът
може да инвестира в дългови инструменти
на правителства от развиващи се страни, на
компании, които имат седалище или
значителна стопанска дейност в развиващи
се страни, в депозити и в следните проценти
от активите:
- конвертируеми облигации: 25%
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%

Субфондът инвестира главно в широк набор
от облигации от инвестиционен клас в
деноминация в щатски долари. Субфондът
може също така да инвестира до 25% от
активите си в конвертируеми ценни книжа,
до 20% в облигации от подинвестиционен
клас и до 10% в акции.
Субфондът може да инвестира до 10% от
активите си в ПКИ и ПКИПЦК.
Субфондът
използва
деривативи
за
намаляване на различни рискове, за
ефективно управление на портфолио и като
начин за получаване на експозиция (дълга
или къса) към различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (вкл.
деривативи, които фокусират върху кредит
и размери на ставка). Субфондът може да
използва деривативи за получаване на
експозиция към заеми до максимум 20%
от неговите активи.
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Експозицията на субфонда към условни
конвертируеми облигации е ограничена до
10% от нетните активи.
Субфондът
използва
деривативи
за
намаляване на различни рискове, за
ефективно управление на портфолио и като
начин за получаване на експозиция (дълга
или къса) към различни активи, пазари или
други инвестиционни възможности (вкл.
деривативи, които фокусират върху кредит и
размери на ставка). Субфондът може да
използва кредитни деривативи (до 40% от
нетните активи).
Основна валута
EUR

USD
Профил на инвеститора
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да предоставят доход за
препоръчителния период на задържане.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си и да предоставят
доход за препоръчителния период на
задържане.
Основни рискове
Концентрация
• Концентрация
Контрагент
• Условно конвертируеми облигации
Кредит
("Cocos")
Валута
• Контрагент
По подразбиране
• Кредит
Деривативи
• Валута
Нововъзникващи пазари
• По подразбиране
Хеджиране
• Деривативи
Висока доходност
• Хеджиране
Размер на ставка
• Висока доходност
Инвестиционен фонд
• Размер на ставка
Ликвидност
• Инвестиционен фонд
Управление
• Ликвидност
Пазар
• Управление
ЦКОИ/ЦКОА
• Пазар
Оперативен
• ЦКОИ/ЦКОА
Предварително плащане и удължаване
• Оперативен
• Предварително плащане и удължаване
Препоръчителен период на притежание
3 години
3 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
18

Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 15%
Очаквано: 0%
Максимум: 100%
Максимум: 100%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 100%
Максимум: 0%
Инвестиционен мениджър
Amundi Pioneer Asset Management Inc.
Amundi Pioneer Asset Management Inc.
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Europe Concentrated

Целеви субфонд
Amundi Funds Top European Players

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов
Цели
да
увеличи
стойността
на
растеж. Конкретно субфондът цели да
инвестицията си за препоръчителния
постигне по-добро представяне (след
период на задържане.
приложимите такси) от индекса MSCI Europe
(реинвестирани
дивиденти)
за
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира главно в европейски
Субфондът инвестира главно в акции на
акции.
средни и големи компании, които са
По-специално субфондът инвестира найбазирани или имат значителна стопанска
малко 75% от активите си в акции и
дейност в Европа. Субфондът инвестира
инструменти за дялово инвестиране на
поне 75% от своите активи в акции,
дружества, които са със седалище или
издадени от компании със седалище в ЕС.
развиват значителна стопанска дейност в
Докато субфондът може да инвестира във
Европа. За тези инвестиции няма валутни
всяка област от икономиката, по всяко
ограничения.
време неговите холдинги могат да се
Спазвайки горните политики, субфондът
фокусират върху относително малък брой
може също да инвестира в други акции,
компании. Субфондът може да инвестира
свързани
с
акции
инструменти,
до 10% от активите си в други ПКИ и
конвертируеми облигации, облигации,
ПКИПЦК.
инструменти на паричния пазар и депозити
Субфондът
използва
деривативи
за
и може да инвестира до 10% от нетните
намаляване на различни рискове, за
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
ефективно управление на портфолио и като
Субфондът може да използва деривативи за
начин за получаване на експозиция (дълга
хеджиране и ефективно управление на
или къса) към различни активи, пазари или
портфолио.
други инвестиционни възможности (вкл.
деривативи, които фокусират върху
акции).
Основна валута
EUR

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne en
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne
Actions (PEA).
en Actions (PEA).
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
• Контрагент
• Контрагент
20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Валута
По подразбиране
Деривативи
Акция
Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен

• Валута
• По подразбиране
• Деривативи
• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 10%
Очаквано: 5%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Ireland Limited
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Euro Concentrated

Целеви субфонд
Amundi Funds Euroland Equity
Цел

Да постигаме дългосрочен капиталов
Цели
да
увеличи
растеж. Конкретно субфондът цели да
инвестицията си за
постигне по-добро представяне (след
период на задържане.
приложимите такси) от индекса MSCI Euro
(реинвестирани
дивиденти)
за
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира предимно в акции на
компании от Еврозоната.
По-специално субфондът инвестира най-малко
75% от активите си в акции, които са
деноминирани в евро и се издават от компании,
които са със седалище или развиват значителна
стопанска дейност в Еврозоната.
Спазвайки горните политики субфондът може
също да инвестира в други акции, свързани с
акции инструменти, конвертируеми облигации,
облигации, инструменти за паричния пазар и
депозити и може да инвестира до 10% от своите
нетни активи в ПКИПЦК/ПКИ.

стойността
на
препоръчителния

Субфондът инвестира поне 75% от своите
активи в акции на компании, които са базирани
или имат значителен бизнес в ЕС държавичленки, които използват еврото като своя
национална валута.
Субфондът може да инвестира до 10% от
активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
Субфондът използва деривативи за намаляване
на различни рискове, за ефективно управление
на портфолио и като начин за получаване на
експозиция (дълга или къса) към различни
активи, пазари или други инвестиционни
възможности (вкл. деривативи, които
фокусират върху акции и обмен на валута).

Субфондът може да използва деривативи за
намаляване на различните рискове и за
ефективно управление на портфолио.
Основна валута
EUR

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne en
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne
Actions (PEA).
en Actions (PEA).
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
• Контрагент
• Контрагент
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
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•
•
•
•
•
•
•

Акция
Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен

• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 5%
Максимум: 0%
Максимум: 100%
Експозиция към SFT
Очаквано: 15%
Очаквано: 5%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Ireland Limited
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity US Relative Value

Целеви субфонд
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Value

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Цели
да
увеличи
стойността
на
Конкретно субфондът цели да постигне поинвестицията си за препоръчителния
добро представяне (след приложимите
период на задържане.
такси) от индекса S&P 500 (Total Return) за
препоръчителния период на задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в акции в
Субфондът инвестира предимно в широк
Съединените щати.
набор от акции на компании, които са
По-специално субфондът инвестира найбазирани в или имат значителна стопанска
малко 67% от активите си в акции на
дейност в САЩ. Субфондът може да
компании, които:
инвестира до 10% от активите си в други
- са със седалище или развиват значителна
ПКИ и ПКИПЦК.
стопанска дейност в Съединените щати,
Субфондът
използва
деривативи
за
- са листвани в Съединените щати или в
намаляване на различни рискове, за
една от държавите от OECD.
ефективно управление на портфолио и като
Спазвайки горните политики, субфондът
начин за получаване на експозиция (дълга
може също да инвестира в други акции,
или къса) към различни активи, пазари или
свързани
с
акции
инструменти,
други инвестиционни възможности (вкл.
конвертируеми облигации, облигации,
деривативи, които фокусират върху
инструменти на паричния пазар и депозити
акции).
и може да инвестира до 10% от нетните
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Субфондът може да използва деривативи за
хеджиране и ефективно управление на
портфолио.
Основна валута
USD

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
• Контрагент
• Контрагент
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
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•
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Акция
Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен

• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
TCW Investment Management
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Company
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Thailand

Целеви субфонд
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
да се преименува на "Amundi Funds - Asia
Equity Concentrated"

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Конкретно субфондът цели да постигне по-добро
представяне (след приложимите такси) от
индекса Bangkok Set (TRI) за препоръчителния
период на задържане.

Цели да постигне дългосрочен капиталов
растеж. Конкретно субфондът цели да постигне
по-добро представяне (след приложимите
такси) от индекса MSCI AC Asia ex Japan за
препоръчителния период на задържане.

Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в тайландски
Субфондът инвестира в азиатски акции (без
акции.
Япония).
По-специално субфондът инвестира най-малко
По-специално субфондът инвестира най-малко
67% от активите си в акции и свързани с акции
67% от активите си в акции, които се търгуват на
инструменти на дружества, които са със
фондовата борса на Тайланд (SET) и се издават
седалище или развиват значителна стопанска
от компании, които са със седалище или
дейност в Азия (без Япония и включително
развиват значителна стопанска дейност в
Китай). Инвестициите в китайски акции могат
Тайланд.
да се извършват чрез официални пазари в
Спазвайки горните политики, субфондът може
Хонконг или чрез Stock Connect. Субфондът
също да инвестира в други акции, свързани с
може да инвестира до 10% от нетните активи в
акции инструменти, конвертируеми облигации,
китайски акции от клас A и B (комбинирано).
облигации, инструменти на паричния пазар и
За
тези
инвестиции
няма
валутни
депозити и може да инвестира до 10% от нетните
ограничения.
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Спазвайки горните политики, субфондът може
Субфондът може да използва деривативи за
също да инвестира в други акции, свързани с
хеджиране и ефективно управление на
акции инструменти, конвертируеми облигации,
портфолио.
облигации, инструменти на паричния пазар и
депозити, и може да инвестира до 10% от
нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Субфондът може да използва деривативи за
хеджиране и ефективно управление на
портфолио.
Основна валута
USD

USD
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
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немските данъчни цели.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Контрагент
• Държавен риск – Китай
• Валута
• По подразбиране
• Деривативи
• Нововъзникващи пазари
• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен

Концентрация
Контрагент
Кредит
Валута
По подразбиране
Деривативи
Нововъзникващи пазари
Акция
Хеджиране
Размер на ставка
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Hong Kong Ltd.
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Global Concentrated

Целеви субфонд
Amundi Funds Pioneer Global Equity

Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов растеж.
Цели
да
увеличи
стойността
на
Конкретно субфондът цели да постигне поинвестицията си за препоръчителния
добро представяне (след приложимите
период на задържане.
такси) от индекса MSCI World All Countries
(ACWI) TR за препоръчителния период на
задържане.
Инвестиционна политика
Субфондът инвестира предимно в акции на
Субфондът инвестира предимно в акции на
компании с голяма капитализация от целия
дружества от целия свят. Субфондът може
свят.
да инвестира в широк набор от сектори и
По-специално субфондът инвестира найиндустрии. Субфондът може да инвестира
малко 67% от нетните си активи в акции на
до 10% от активите си в други ПКИ и
дружества,
които
имат
пазарна
ПКИПЦК.
капитализация от поне 500 милиона USD към
Субфондът
използва
деривативи
за
момента на закупуване. За тези инвестиции
намаляване на различни рискове, за
няма валутни ограничения.
ефективно управление на портфолио и
Спазвайки горните политики, субфондът
като начин за получаване на експозиция
може също да инвестира в други акции,
(дълга или къса) към различни активи,
свързани
с
акции
инструменти,
пазари
или
други
инвестиционни
конвертируеми облигации, облигации,
възможности (вкл. деривативи, които
инструменти на паричния пазар и депозити
фокусират върху акции).
и може да инвестира до 10% от нетните
активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Субфондът може да използва деривативи само с
цел хеджиране.

Основна валута
USD

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
• С основно познание за инвестирането
фондове и без или ограничен опит с
във фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
период на задържане.
• Квалифицира се като субфонд с акции за
• Квалифицира се като субфонд с акции за
немските данъчни цели.
немските данъчни цели.
Основни рискове
• Концентрация
• Концентрация
• Контрагент
• Контрагент
• Валута
• Валута
• По подразбиране
• По подразбиране
• Деривативи
• Деривативи
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•
•
•
•
•
•
•

Акция
Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен

• Нововъзникващи пазари
• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 5%
Максимум: 100%
Максимум: 100%
Експозиция към SFT
Очаквано: 10%
Очаквано: 5%
Максимум: 90%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Сливащ субфонд
Amundi Funds Equity Europe Small Cap
Цел
Да постигаме дългосрочен капиталов
растеж. Конкретно субфондът цели да
постигне по-добро представяне (след
приложимите такси) от индекса MSCI Europe
Small Cap (реинвестирани дивиденти) за
препоръчителния период на задържане.

Целеви субфонд
Amundi Funds European Equity Small Cap
Цели да увеличи стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.

Инвестиционна политика
Субфондът инвестира основно в малки
Субфондът инвестира предимно в широк
капитализационни акции в Европейския
набор от акции на малки компании, които
съюз.
са базирани в или имат значителна
Специално субфондът инвестира поне 75% от
стопанска дейност в Европа. Субфондът
нетните активи в акции на компании, които
дефинира малките компании като такива,
имат седалище или развиват значителна
които към момента на закупуване са в
стопанска дейност в Европейския съюз, с
диапазона на пазарна капитализация на
минимум 51% от нетните активи в акции,
индекса MSCI Europe Small Companies.
които имат пазарна капитализация под
Субфондът ще инвестира поне 75% в
максималната пазарна капитализация на
акции, издадени от компании със
бенчмарка. За тези инвестиции няма валутни
седалище в ЕС. Субфондът може да
ограничения.
инвестира до 10% от активите си в други
Съобразявайки се с описаните по-горе
ПКИ и ПКИПЦК.
политики, субфондът може също да
Субфондът използва деривативи за
инвестира в други видове акции и
намаляване на различни рискове, за
конвертируеми облигации и може да
ефективно управление на портфолио и
инвестира в следните активи до следните
като начин за получаване на експозиция
проценти от нетните си активи в:
(дълга или къса) към различни активи,
деноминирани
в
евро
дългови
пазари или други инвестиционни
инструменти и многовалутни депозити: 20%
възможности (вкл. деривативи, които
- ПКИПЦК/ПКИ: 10%
фокусират върху акции).
Субфондът може да използва деривативи за
намаляване на различните рискове и за
ефективно управление на портфолио.
Основна валута
EUR

EUR
Профил на инвеститора

Препоръчително за инвеститори на дребно
• С основно познание за инвестирането във
фондове и без или ограничен опит с
инвестиране в субфонда или подобни
фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne en
Actions (PEA).
• Квалифицира се като субфонд с акции за

Препоръчително за инвеститори на
дребно
• С основно познание за инвестирането
във фондове и без или ограничен опит
с инвестиране в субфонда или
подобни фондове.
• Които разбират риска от загуба на част
или на целия инвестиран капитал.
• Търсещи да увеличат стойността на
инвестицията си за препоръчителния
период на задържане.
• Съвместимо с френския Plan d'Epargne
en Actions (PEA).
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немските данъчни цели.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Квалифицира се като субфонд с акции
за немските данъчни цели.
Основни рискове
• Контрагент
• Валута
• По подразбиране
• Деривативи
• Акция
• Хеджиране
• Инвестиционен фонд
• Ликвидност
• Управление
• Пазар
• Оперативен
• Малки/средни капитали
•

Концентрация
Контрагент
Валута
По подразбиране
Деривативи
Акция
Хеджиране
Инвестиционен фонд
Ликвидност
Управление
Пазар
Оперативен
Малки/средни капитали
Препоръчителен период на притежание
5 години
5 години
Метод за управление на риска
Ангажимент
Ангажимент
Портфолио с референтен риск
Не е приложимо
Не е приложимо
Максимално очакван ливъридж
110%
110%
Експозиция на активи към TRS
Очаквано: 0%
Очаквано: 0%
Максимум: 0%
Максимум: 0%
Експозиция към SFT
Очаквано: 10%
Максимум: 90%
Инвестиционен мениджър
Amundi Asset Management

Очаквано: 5%
Максимум: 90%
Amundi SGR S.p.A
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА
Amundi Funds
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