Съобщение до инвеститорите

Уважаеми

СЪОБЩЕНИЕ

Amundi Funds

инвеститори,

Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би желал да Ви информира за някои промени в
следните подфондове, които ще влязат в сила от 20 януари 2020 г.:

1. Amundi Funds Euro Strategic Bond
Подфондът Amundi Funds Euro Strategic Bond ще бъде преименуван на Amundi Funds Strategic Bond.
Брутният ливъридж на подфонда е увеличен от 200% на 290% и сравнителният показател за таксата
за постигнат резултат ще бъде променен от индекса Bloomberg Barclays Euro-Aggregate на Euro Short
Term Rate + 2,50% на 31 януари 2020 г.

2. Amundi Funds European Equity Target Income
Подфондът Amundi Funds European Equity Target Income ще бъде преименуван на Amundi Funds
European Equity Sustainable Income
Инвестиционната цел на подфонда ще бъде променена, за:
– да се отнася до акции, подбрани на базата на техния потенциал за изплащане на дивиденти;
– интегриране на екологични, социални и корпоративни фактори в процеса на подбор за
портфейла;
– премахване на инвестиционните ограничения от 75% за европейски акции и 20% за
облигации.
В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:
Цел
Цели да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене. Конкретно
подфондът цели да постигне по-добро представяне (след приложимите такси) от индекса MSCI Europe
за препоръчителния период на задържане.
Инвестиции
Подфондът инвестира предимно в широк набор от акции на компании, които са базирани в или
извършват значителна стопанска дейност в Европа и които предлагат възможности за изплащане на
дивиденти.
Подфондът цели подобрена екологична следа и устойчив профил в сравнение с индекса MSCI Europe
чрез интегриране на ЕСК (екологични, социални и корпоративни) фактори. За тези инвестиции няма
валутни ограничения.
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Спазвайки горните политики, подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции
инструменти, конвертируеми облигации, облигации, инструменти на паричния пазар, депозити и до
10% от нетните активи в ПКИ и ПКИПЦК.
Деривативи
Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на
портфолиото и като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари
или други инвестиционни възможности (вкл. деривативи, които фокусират върху акции).
Основна валута EUR
Amundi Ireland Limited ще замени Amundi Deutschland GmbH като инвестиционен мениджър на
подфонда.

3. Amundi Funds Global Equity Target Income
Подфондът Amundi Funds Global Equity Target Income ще бъде преименуван в Amundi Funds Global
Equity Sustainable Income.
Инвестиционната цел на подфонда ще бъде променена, за:
–– да се отнася до акции, подбрани на базата на техния потенциал за изплащане на дивиденти;
–– интегриране на екологични, социални и корпоративни фактори в процеса на подбор за
портфейла;
–– премахване на инвестиционното ограничение от 20% за облигации.
В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:
Цел
Цели да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене. Конкретно
подфондът цели да постигне по-добро представяне (след приложимите такси) от индекса MSCI World за
препоръчителния период на задържане.
Инвестиции
Подфондът основно инвестира в акции на дружества от целия свят, включително нововъзникващи
пазари и такива, които предлагат възможности за изплащане на дивиденти.
Подфондът цели подобрена екологична следа и устойчив профил в сравнение със сравнителния индекс
чрез интегриране на ЕСК (екологични, социални и корпоративни) фактори. За тези инвестиции няма
валутни ограничения
Спазвайки горните политики, подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции
инструменти, конвертируеми облигации, облигации, инструменти на паричния пазар и до 10% от
нетните активи в ПКИПЦК и ПКИ.
Деривативи
Подфондът 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).
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Основна валута USD
Ако не сте съгласни с тези промени, може да се извърши обратно изкупуване на Вашите дялове без
такса за обратно изкупуване, както е предвидено в проспекта на Amundi Funds.
Най-новият проспект на Amundi Funds и основната информация за инвеститорите могат да бъдат
получени при поискване безплатно от адреса на управление на Amundi Funds.
Поздрави,

Бордът на директорите

CONTACT INFORMATION
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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