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Отговорното инвестиране винаги е било централен пункт в инвестиционната
политика на Amundi. Още от създаването си ние гледаме на отговорното
инвестиране като на един от нашите основни фундаменти. Тази наша ангажираност
се основава на две убеждения: Компаниите и инвеститорите носят отговорност за
изграждането на устойчиво общество и най-добрите практики за екологично,
социално и корпоративно управление (ЕСК) са дългосрочен стимул за
инвестиционните резултати.
В качеството си на най-голямо дружество за управление на активи в Европа и част от
топ десет за целия свят, Amundi е лидер във финансовия сектор при реализацията на
отговорни инвестиционни политики. Ние сме един от основателите, подписали се под
инициативата на Организацията на обединените нации „Принципи за отговорно
инвестиране“ (UNPRI). Нашият ангажимент в Amundi е не само да проследяваме
тенденциите в ЕСК, но и да оказваме влияние върху програмата на финансовата
индустрия за ЕСК на пазара за отговорно инвестиране, който бързо се разраства.
Ние вярваме, че интеграцията на измеренията на ЕСК в нашия процес на вземане на
решения по отношение на инвестициите позволява по-всеобхватна оценка на
инвестиционните рискове и възможности. В свят, в който нематериалните активи
представляват съществена част от цялостната стойност на компаниите,
измерението на инвестирането в ЕСК дава възможност да се определят решаващите
критерии за дълъг период от време.
Ние сме убедени, че следването на принципите за екологично, социално и
корпоративно управление в нашия инвестиционен процес ще доведе до положително
въздействие върху дългосрочните резултати. По тази причина в проспекта на Amundi
Funds вече е изложен нашият подход за ЕСК, както е обяснено подробно в
приложеното съобщение до акционерите.
Моля, прочетете внимателно съобщението.

Благодарим Ви за постоянното доверие,
Директорите на
Amundi Funds
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Люксембург, 30 ноември 2020 г.
Уважаеми акционери,
Бордът на директорите на Amundi Funds („Бордът“) би искал да Ви информира за следните промени в обхвата на
Amundi Funds.
Към проспекта на Amundi Funds е добавена следната информация.

Политика за екологично, социално и корпоративно управление
От създаването си Amundi е определил отговорното инвестиране и корпоративната отговорност като един от
основните си фундаменти въз основа на убеждението, че икономическите и финансовите субекти носят по-голяма
отговорност към устойчивото общество, както и че екологичното, социалното и корпоративното управление (ЕСК)
представлява дългосрочен стимул за по-добри финансови резултати.
Amundi счита, че освен икономически и финансови аспекти, интеграцията на измеренията на ЕСК в процеса на
вземане на решения по отношение на инвестициите позволява по-всеобхватна оценка на инвестиционните рискове
и възможности.
В допълнение към интегрирането на ЕСК, Amundi прилага целеви политики за изключване от всички активни
стратегии на Amundi за инвестиране на компании, които не отговарят на политиката за ЕСК, като например тези,
които не спазват международните конвенции, международно признатите рамки или националните регламенти.
Amundi е разработило свой собствен процес за определяне на рейтинг за ЕСК въз основа на подхода „Най-добър в
своя клас“. Рейтингите, адаптирани към всеки сектор на дейност, имат за цел да оценят динамиката, при която
функционират компаниите.
Определянето на рейтинга и анализът на ЕСК се извършват от екипа на Amundi за анализ на ЕСК, което също
служи като независим и допълващ показател в процеса на вземане на решения.
Рейтингът на Amundi за ЕСК е количествен резултат за ЕСК, представен в седем класа. Те варират от A (най-добри
резултати) до G (най-лоши), като ценните книжа, принадлежащи към списъка на изключенията, съответстват на
рейтинг G.
Рейтингът на Amundi за ЕСК има за цел да измери представянето във връзка с ЕСК на даден емитент, напр.
способността му да предвижда и управлява рисковете и възможностите, свързани с екологичното, социалното и
корпоративното управление, които са присъщи на отрасъла на емитента и конкретните обстоятелства.
По-подробна информация, включително политиките и методологията за определяне на рейтинг на Amundi за ЕСК,
можете да намерите на адрес www.amundi.com
Инвестиционни цели във връзка с ЕСК
Различните подфондове (субфондове) на Amundi Funds (както е показано по-долу) интегрират факторите за ЕСК в
инвестиционния си процес и имат за цел да постигнат резултат за ЕСК, надвишаващ резултата за ЕСК от своя
сравнителен показател или сфера на инвестиране (когато няма сравнителен показател). Резултатът за ЕСК на
портфейла на даден фонд е средно претеглената за AUM (активите под управление) стойност на резултата за ЕСК
на емитентите в портфейла въз основа на модела на Amundi за оценка на ЕСК. В допълнение, освен ако не е
посочено друго в инвестиционната политика на даден подфонд, всички подфондове на Amundi Funds изключват
всички емитенти, посочени в списъка с изключения в политиката за ЕСК на Amundi.
Поради това Бордът желае да Ви информира за свързаните с ЕСК промени, както и за някои други промени в
различните подфондове на Amundi Funds:
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Amundi Funds Cash EUR, Amundi Funds Cash USD, Amundi Funds Euro Corporate Bond,
Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi
Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity,
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap, Amundi Funds European Convertible Bond,
Amundi Funds European Equity Conservative, Amundi Funds European Equity Dynamic
Multi Factors, Amundi Funds European Equity Risk Parity, Amundi Funds Global Convertible
Bond, Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Equity Conservative,
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors и Amundi Funds Total Hybrid Bond

Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на горепосочените подфондове ще бъде изменена така,
че да се включи допълнителна цел – да постигне резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК за
съответния сравнителен показател.

2.

Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds European Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Global Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future и Amundi Funds
Pioneer US Equity ESG Improvers

Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционните политики и управленските процеси на горепосочените подфондове ще
бъдат променени, за да:
− включват допълнителна цел – да постигне резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на
съответния им сравнителен показател;
− ограничават инвестирането в ценни книжа без рейтинг за ЕСК до максимум 10% от активите;
− отразяват подходите, свързани с ЕСК, в съответния им управленски процес.

3. Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционните политики и управленските процеси на горепосочените подфондове
ще бъдат променени, за да се ограничи инвестирането в ценни книжа, които нямат рейтинг за ЕСК, до максимум
10% от активите.

4. Преустановяване на публикуването на НСА на официални празници
Бордът реши, че считано от 01 януари 2021 г., няма да се публикува НСА за следните подфондове в случаите,
когато датата на публикуване на НСА е официален празник в държавите, посочени в таблицата по-долу:

5.

Подфонд

Официален празник в:

Russian Equity

Люксембург или Русия

SBI FM India Equity

Люксембург или Индия

Japan Equity Value

Люксембург или Япония

Amundi Funds Cash USD

Считано от 01 март 2021 г., сравнителният показател на подфонда ще бъде променен от 3-месечния индекс USD
Libor на съставния индекс на ефективните федерални фондове.
Ревизираната инвестиционна цел на подфонда ще бъде:
Цел
Предлагане на доходност на инвестициите в съответствие с лихвените проценти на паричните пазари.
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Подфондът инвестира в краткосрочни активи и по-точно, основно в инструменти на паричния пазар, които са
деноминирани в щатски долари или хеджирани срещу щатски долари.
По-конкретно подфондът инвестира поне 67% от активите си в инструменти на паричния пазар
(включително ABCP).
Подфондът поддържа в своя портфейл WAM (среднопретеглен срок до падежа) от 90 дни или по-малко.
Подфондът не инвестира повече от 30% от активите в инструменти на паричния пазар, емитирани или
гарантирани от държава, местен публичен орган в рамките на ЕС или международен орган, към който
принадлежи поне една държава-членка на ЕС.
Подфондът може да инвестира до 10% от нетните си активи в дялове/акции и ФПП.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно представяне в съответствие със
съставния индекс на ефективните федерални фондове (преди това „3-месечния индекс USD Libor“ до 01 март
2021 г.) („Сравнителният показател“). Подфондът може впоследствие да използва Сравнителния показател
като индикатор за оценка на резултатността си. Няма ограничения по отношение на конструкцията на
портфолиото за ограничаване на Сравнителния показател. Освен това подфондът се стреми да постигне
резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от този на сферата му на инвестиране.

6. Amundi Funds European Equity Green Impact
Считано от 22 януари 2021 г., подфондът вече няма да инвестира като захранващ фонд на главния фонд „Amundi
Valeurs Durables“.
Той обаче ще ревизира инвестиционната си цел чрез търсене на експозиция към сфера на инвестиране, подобна
на тази на главния фонд.
Основните разлики между инвестиционните политики на главния фонд и новите инвестиционни политики, които ще
се прилагат от 22 януари 2021 г., са следните:
Главен фонд

Нова инвестиционна политика

Основни
инвестиции

Главният фонд инвестира поне 75% от нетните
си активи в акции на компании, чието седалище
или основен бизнес се намират в Европа.

Подфондът инвестира предимно в
акции на компании, чието седалище е
във или имат значителна стопанска
дейност в Европа.

Допълнителни
инвестиции

Съобразявайки се с описаните по-горе
политики, главният фонд може също да
инвестира в облигации от инвестиционен клас и
конвертируеми облигации, инструменти на
паричния пазар и депозити, както и до 10% от
нетните си активи в ПКИПЦК/ПКИ.

Съобразявайки се с описаните погоре политики, подфондът може също
да инвестира в инструменти на
паричния пазар и депозити, както и до
10% от нетните си активи в
ПКИПЦК/ПКИ.

Главният фонд използва деривативи за
намаляване на различни рискове, за
ефективното управление на портфолиото и
като начин за спечелване на експозиция (дълга
или къса) на различни активи, пазари или други
инвестиционни възможности (включително
деривативи с фокус върху кредит и акции).
Главният фонд може да извършва временни
придобивания и продажби на ценни книжа
(споразумения за повторно купуване (репо

Подфондът може да използва
деривативи за намаляване на
различните рискове и за ефективно
управление на портфолиото.

Използване на
деривативи

4

Съобщение до акционерите

30.11.2020 г.

сделка) и обратно повторно купуване (обратна
репо сделка)).
ЕСК

Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:
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Освен това подфондът се стреми да
постигне резултат за ЕСК от своето
портфолио, който е по-голям от
Сравнителния показател.
Подфондът ще ограничи инвестирането в
ценни книжа без рейтинг за ЕСК до
максимум 10% от своите активи.
Сферата на инвестиране на подфонда
(както е представена от неговият
сравнителен показател) се намалява с
минимум 20% поради изключване на
ценни книжа с по-нисък рейтинг за ЕСК.
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Цел
Постигане на капиталов растеж в препоръчания период на владеене на ценните книжа.
Инвестиции
Подфондът инвестира предимно в акции на компании, чието седалище е във или имат значителна стопанска
дейност в Европа. Подфондът ще ограничи инвестирането в ценни книжа без рейтинг за ЕСК до максимум 10%
от своите активи.
Подфондът очаква експозиция на акции между 75% и 120%.
Съобразявайки се с описаните по-горе политики, подфондът може също да инвестира в инструменти на
паричния пазар и депозити, както и до 10% от нетните си активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите такси) индекса
MSCI Europe (реинвестирани дивиденти) („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане.
Подфондът използва впоследствие Сравнителния показател като индикатор за оценка на резултатността
на подфонда и що се отнася до таксата за постигнати резултати, използвана като сравнителен показател
от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за постигнати резултати. Няма ограничения по
отношение на конструкцията на портфолиото за ограничаване на този Сравнителен показател. Освен това
подфондът се стреми да постигне резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от
Сравнителния показател.
Деривативи
Подфондът може да използва деривативи за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на
портфолиото.
Основна валута EUR
Считано от 22 януари 2021 г., максималната административна такса на класовете акции ще се промени по следния
начин
Клас

Текуща административна такса
(максимална)

Нова административна такса
(максимална)

A, B, C, E, F, G, P, R, T и U

0,06%

0,20%

IиM

0,06%

0,10%

В допълнение, Бордът реши, че считано от 30 ноември, няма да се публикуват НСА за подфондовете в случаите,
когато датата на публикуване на НСА е официален празник във Великобритания.
За да се осигури ефективно обработване на всички операции, при които целта е да се изкупят обратно дяловете,
притежавани в главния фонд, и да се инвестират активите на подфонда в съответствие с новата инвестиционна
политика, няма да се приемат записвания, конвертирания и/или обратно изкупуване на акции на подфонда след
14:00 ч. (люксембургско време) на 20 януари 2020 г. и до 14:00 ч. (люксембургско време) на 22 януари 2020 г.

7. Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде изменена с цел да:
− отмени изискването за обратно хеджиране в евро на ценни книжа, деноминирани в други валути, които
могат да представляват до 40% от активите;
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позволи на подфонда да увеличи максималната експозиция към акции от 40% на 50% от своите активи,
включително до 30% в акции на компании, които са базирани извън Европа.

В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:

7

30.11.2020 г.

Съобщение до акционерите

30.11.2020 г.

Цел
Стремеж да се предостави приход и да се увеличи стойността на инвестицията Ви за препоръчителния
период на задържане.
Инвестиции
Подфондът основно инвестира в широк набор ценни книжа от целия свят, вкл. от нововъзникващите пазари.
Това може да включва ценни книжа, държавни и корпоративни облигации и ценни книжа на паричните пазари.
Инвестициите в облигации на подфонда могат да бъдат от произволно качество (инвестиционен клас или пониски). Инвестициите на подфонда ще бъдат деноминирани основно в евро. Подфондът може да инвестира до
40% от своите активи в ценни книжа, които са деноминирани във валути, различни от евро.
Подфондът може да инвестира до 50% от своите активи в акции, вкл. до 30% в акции на компании, които са
базирани извън Европа.
Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно, а не по отношение на сравнителен показател.
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 се фокусират върху кредит, акции, размери на ставка и
обмен на валута).
Основна валута EUR.

8.

Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds European Equity Sustainable Income,
Amundi Funds Top European Players, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi
Funds European Equity Risk Parity, Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors и
Amundi Funds European Equity Conservative

Считано от 01 януари 2021 г., подфондовете няма повече да са съвместими с френския Plan d'Epargne en Actions
(PEA). Това решение е взето в очакване на бъдещото оттегляне на Великобритания от Европейския съюз. Предвид
настоящата експозиция на подфондовете, това ще им попречи на да се съобразят с изискването на PEA за
инвестиране на най-малко 75% от тяхното портфолио в акции на дружества, които са базирани или развиват поголямата част от бизнеса си в страните-членки на ЕС.

9. Amundi Funds European Equity Value
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена на:
− премахва специфичното ограничение за инвестиране на поне 75% от активите му в акции, издадени от
компании със седалище в ЕС, като същевременно се поддържа основното правило за инвестиране в акции
на компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Европа;
− изясни, че подфондът може да инвестира в други акции, инструменти на паричния пазар и депозити, като
същевременно спазва гореспоменатото правило;
− гарантира, че подфондът е предназначен да бъде активно управляван чрез сравнение със и търси да
надмине
(след приложимите такси) индекса MSCI Europe Value;
− включва допълнителна цел – да постигне резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на
съответния му сравнителен показател.
В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:
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Цел
Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене.
Инвестиции
Подфондът инвестира предимно в широк набор от акции на компании, които са базирани или развиват поголямата част от бизнеса си
в Европа.
Съобразявайки се с описаните по-горе политики, подфондът може също да инвестира в други акции,
инструменти на паричния пазар и депозити, както и до 10% от нетните си активи в други ПКИПЦК/ПКИ.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите
такси) индекса MSCI Europe Value („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане.
Подфондът е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на подфонда е
дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът
наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на
отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това подфондът се стреми да постигне
резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател.
Деривативи
Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и
като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни
възможности (вкл. деривативи, които се фокусират
върху акции).
Основна валута EUR.

10. Amundi Funds Top European Players
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена на:
− премахва специфичното ограничение за инвестиране на поне 75% от активите му в акции, издадени от
компании със седалище в ЕС, като същевременно се поддържа основното правило за инвестиране в акции
на средни и големи компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Европа;
− гарантира, че подфондът е предназначен да бъде активно управляван чрез сравнение със и търси да
надмине
(след приложимите такси) индекса MSCI Europe;
− включва допълнителна цел – да постигне резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на
съответния му сравнителен показател.
В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:
Цел
Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене.
Инвестиции
Подфондът инвестира главно в акции на средни и големи компании, които са базирани или имат развиват поголямата част от бизнеса си в Европа. Докато подфондът може да инвестира във всяка област от
икономиката, по всяко време, неговите холдинги могат да се фокусират върху относително малък брой
компании.
Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
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Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите
такси) индекса MSCI Europe („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане. Подфондът
е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на подфонда е дискреционно
и ще инвестира в емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът наблюдава
рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на отклонение от
Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това подфондът се стреми да постигне резултат за ЕСК
от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател.
Деривативи
Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и
като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни
възможности (вкл. деривативи, които се фокусират
върху акции).
Основна валута EUR.

11. Amundi Funds European Equity Small Cap
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена на:
− премахва специфичното ограничение за инвестиране на поне 75% от активите му в акции, издадени от
компании със седалище в ЕС, като същевременно се поддържа основното правило за инвестиране в акции
на малки компании, които са базирани или развиват по-голямата част от бизнеса си в Европа;
− гарантира, че подфондът е предназначен да бъде активно управляван чрез сравнение със и търси да
надмине
(след приложимите такси) индекса MSCI Europe Small Cap Index;
− включва допълнителна цел – да постигне резултат за ЕСК на портфолиото над резултата за ЕСК на
съответния му сравнителен показател
В резултат инвестиционната политика на подфонда ще бъде:
Цел
Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене.
Инвестиции
Подфондът инвестира предимно в широк набор от акции на малки компании, които са базирани или развиват
по-голямата част от бизнеса си в Европа.
Подфондът дефинира малките компании като такива, които към момента на закупуване са в диапазона на
пазарна капитализация на индекса MSCI Europe Small Cap.
Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите
такси) индекса MSCI Europe Small Cap („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане.
Подфондът е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на подфонда е
дискреционно и ще инвестира в емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът
наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на
отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Освен това подфондът се стреми да постигне
резултат за ЕСК от своето портфолио, който е по-голям от Сравнителния показател.
Деривативи
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Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и
като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни
възможности (вкл. деривативи, които се фокусират
върху акции).
Основна валута EUR.
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12. Пояснения за сравнителния показател
Следвайки последните регулаторни насоки по отношение на разкриването на информация, свързана с
използването от нашите подфондове на сравнителни показатели, ние направихме редица корекции в нашия
проспект, за да подобрим разкриването, свързано с използването на сравнителни показатели от страна на
подфондовете. Целта на това подобрено разкриване е да помогне на инвеститора да разбере взаимовръзката
между сравнителните показатели и подфонда. Подфондовете може да имат портфейли, които са повече или помалко различни от състава на даден сравнителен показател, техните такси за постигнати резултати могат да се
определят чрез сравнение със сравнителен показател или може да имат цели или мерки, които се управляват или
сравнят със сравнителния показател. Бордът Ви приканва да прочетете внимателно тази информация, особено за
подфондовете, които имат за цел да постигнат по-добри резултати от сравнителния показател.
По-специално, Бордът обръща внимание на акционерите на следните подфондове, които са предназначени да
бъдат активно управлявани чрез сравнение със и търсят да надминат (след приложимите такси) съответно
следните сравнителни показатели за препоръчителните им периоди на задържане:
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Подфонд

Сравнителен показател

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY

Индекс MSCI China 10/40

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND
MEDITERRANEAN EQUITY

Индекс MSCI EM Europe & Middle East 10/40

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE
HIGH YIELD BOND

Индекс CEMBI Broad Diversified

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND

Индекс JP Morgan GBI-EM Global Diversified

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

Индекс MSCI EMU

AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND

Опорна такса за постигнати резултати 37,5% от
индекса ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial
Corporate (хеджиран към EUR); 30% от индекса ICE
BofA ML Contingent Capital (хеджиран към EUR);
15% от индекса ICE BofA ML Perpetual Preferred
Securities (хеджиран към EUR); 17,5% от индекса
ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial High Yield
(хеджиран към EUR)

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT

Индекс MSCI Japan Net Total Return Local

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

Индекс MSCI World

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Индекс Bloomberg Barclays US Universal

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND

Индекс Bloomberg Barclays US Aggregate

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
DIVIDEND GROWTH

Индекс Russell 1000 Value

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
FUNDAMENTAL GROWTH

Индекс Russell 1000 Growth

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE

Индекс Russell Mid Cap Value

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH

Индекс S&P 500
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30.11.2020 г.

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
RESEARCH VALUE

Индекс Russell 1000 Value

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND

Индекс ICE BofA ML US High Yield

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME

15% от индекса MSCI AC World REITS; 10% от
индекса MSCI World, Food Beverage and Tobacco;
10% от индекса MSCI World Materials; 10% от
индекса MSCI World Energy; 7,5% от индекса MSCI
World Transport Infrastructure; 7,5% от индекса ICE
BofA ML U.S. High Yield; 5% от индекса MSCI World
Utility; 5% от индекса Alerian MLPs; 5% от индекса
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5% от
индекса ICE BofA ML Global Governments InflationLinked; 5% от индекса ICE BofA ML Non-Financial
Corporate USA; 5% от индекса ICE BofA ML Euro
High Yield; 5% от индекса Bloomberg Commodity
Total Return; 5% от индекса Bloomberg Gold Total
Return.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY

Индекс MSCI Russia 10/40

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

Индекс S&P 500

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY
ESG IMPROVERS

Индекс MSCI Europe

Обръща се внимание на акционерите на Amundi Funds China Equity и Amundi Funds Russia Equity върху факта, че
макар управлението на тези подфондове да е дискреционно и да позволява инвестиране в емитенти, които не са
включени в съответните им сравнителни показатели, тези подфондове са изложени предимно на емитентите на
техния сравнителен показател, както и върху факта, че отклонението от сравнителния показател в действителност
може да бъде ограничено. Ако е вероятно тази допълнителна информация да постави под въпрос Вашата
инвестиция в който и да е подфонд, посочен по-горе, може да се извърши обратно изкупуване на Вашите дялове
без такса за изкупуване, както може да е предвидено в проспекта на Amundi Funds, за период от 30 дни от датата
на това съобщение.

13. Amundi Funds China Equity
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да позволи
инвестиции в акции China A чрез системата за лицензи R-QFII.
Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:
Цел
Стремеж да увеличи стойността на инвестицията си за препоръчителния период на владеене.
Инвестиции
Подфондът инвестира основно в акции на компании, които са базирани или развиват по-голямата част от
бизнеса си в Китайска народна република и които са на фондовите пазари там или в Хонконг.
Подфондът може да инвестира до 10% от активите си в други ПКИ и ПКИПЦК.
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Подфондът може от време на време да инвестира и да има пряк достъп до акции China A през Stock Connect с
експозиция до 20% от своите активи. Подфондът може да инвестира в Китай чрез системата за лицензи RQFII.
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Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите
такси) индекса MSCI China 10/40 („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане.
Подфондът основно е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на
подфонда е дискреционно и ще инвестира в емитенти, които не са включени в Сравнителния показател.
Подфондът наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква
степента на отклонение от Сравнителния показател да бъде ограничена. Портфолиото на подфонда е
относително концентрирано в сравнение с Сравнителния показател, а инвестиционният мениджър се стреми
да генерира допълнителна възвръщаемост чрез активен подбор на акции или секторен подбор и претегляне.
Пазарните условия могат да ограничат степента, до която представянето на портфолиото се отклонява от
това на Сравнителния показател.
Деривативи
Подфондът използва деривативи за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и
като начин за получаване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни
възможности (вкл. деривативи, които се фокусират
върху акции).
Основна валута EUR

14. Amundi Funds Asia Equity Concentrated
Считано от 01 януари 2021 г., инвестиционната политика на подфонда ще бъде променена, за да позволи
инвестиции в акции China A чрез системата за лицензи R-QFII.
Ревизираната инвестиционна политика на подфонда ще бъде:
Цел
Постигане на дългосрочен капиталов растеж.
Инвестиции
Подфондът инвестира основно в азиатски акции (с изключение на Япония).
По-специално подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в акции и свързани с акции инструменти
на дружества, които са със седалище или развиват значителна стопанска дейност в Азия (без Япония и
включително Китай). Инвестициите в китайски акции могат да се извършват чрез официални пазари в
Хонконг или чрез Stock Connect. Подфондът може да инвестира до 10% от нетните си активи в китайски Аакции и В-акции (комбинирано) Няма валутни ограничения за такива инвестиции. Подфондът може да
инвестира в Китай чрез системата за лицензи R-QFII.
Спазвайки горните политики, подфондът може също да инвестира в други акции, свързани с акции
инструменти, конвертируеми облигации, облигации, инструменти на паричния пазар и депозити, и може да
инвестира до 10% от нетните активи в ПКИПЦК/ПКИ.
Сравнителен показател
Подфондът се управлява активно чрез сравнение със и се стреми да надмине (след приспадане на приложимите
такси) индекса MSCI AC Asia ex Japan („Сравнителният показател“) за препоръчителния период на държане.
Подфондът е изложен предимно на емитентите на Сравнителния показател, но управлението на подфонда е
дискреционно и ще инвестира в емитенти, които не са включени в Сравнителния показател. Подфондът
наблюдава рисковата експозиция по отношение на Сравнителния показател, но се очаква степента на
отклонение от Сравнителния показател да бъде значителна. Подфондът ще държи по-концентрирано
портфолио от Сравнителния показател. Степента на корелация с Сравнителния показател може да ограничи
степента, до която представянето на портфолиото се отклонява от това на Сравнителния показател.
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Деривативи
Подфондът може да използва деривативи за хеджиране и ефективно управление на портфолиото.
Основна валута USD

15. Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Считано от 01 януари 2021 г., максималната такса за управление на класове акции I2 и J2, която в момента е
зададена на 0,30%, ще се увеличи до 0,40%.

16. Прехвърляне на акции
Считано от 01 януари 2021 г., можете да прехвърлите акциите си само във и от подфонд в рамките на една и съща
група (A, B или C), както е посочено по-долу. Останалите условия, описани в проспекта на Amundi Funds,
продължават да важат.
Група A

Всички подфондове, с изключение на тези в групите B и C по-долу

Група B

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX
AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT
AMUNDI FUNDS CASH EUR
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND
AMUNDI FUNDS PROTECT 90
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD

Група C

AMUNDI FUNDS CASH 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 документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат при
поискване безплатно от адреса на управление на Amundi Funds.
С уважение,

Бордът на директорите
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