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Oznámení akcionářům

13. října 2021

Vážení podílníci/akcionáři,
Představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Představenstvo“) si Vás dovoluje informovat o fúzi tří podfondů Amundi
S.F. do podfondu „Amundi Funds Euro Aggregate Bond“ a Amundi Funds European Equity ESG Improvers (dále jen „Cílové
podfondy“), jak je uvedeno v tabulce níže.
Máte několik možností, které jsou podrobněji vysvětleny níže. Pečlivě si přečtěte poskytnuté informace.
Enrico Turchi, Za představenstvo spravující společnosti
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Klíčové informace o fúzích

i. Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year do Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Slučovaný podfond

Cílový podfond

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year

Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Podrobné porovnání Slučovaného podfondu a Cílového podfondu je uvedeno v Příloze 1 a 2.

ii. Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus a Amundi S.F. European Research do Amundi Funds European
Equity ESG Improvers
Slučované podfondy

Cílový podfond

Amundi S.F. - European Equity Market Plus
Amundi Funds European Equity ESG Improvers
Amundi S.F. - European Research
Podrobné porovnání Slučovaných podfondů a Cílového podfondu je uvedeno v Příloze 1 a 2.

DATUM FÚZE:
19. listopadu 2021, o půlnoci (lucemburský čas)
SOUVISLOSTI:
Hlavním cílem fúze je zefektivnit stávající řady produktů skupiny Amundi a využít úspor z rozsahu s ohledem na podobnosti
investičních strategií Slučovaného podfondu a Cílového podfondu.
NÁKLADY A VÝDAJE SPOJENÉ S FÚZÍ:
Náklady a výdaje spojené s fúzí hradí spravující společnost, a to s výjimkou bankovních nákladů a nákladů na transakce.
PLATNÉ ZÁKONY A PRAVIDLA:
Fúze je v souladu s hlavou 8 zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování v platném znění a
článkem 21 řídicích předpisů Amundi S.F. a rovněž v souladu s článkem 33 stanov Amundi Funds.
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Proces fúze

CO SE STANE K DATU FÚZE:
K datu fúze budou všechna aktiva a pasiva Slučovaných podfondů převedena do Cílových podfondů. Slučované podfondy
přestanou existovat.
Výměnou za podílové listy příslušné kategorie podílových listů Slučovaných podfondů obdrží akcionáři Slučovaných podfondů
takový počet podílových listů příslušné kategorie podílových listů Cílového podfondu, který se bude rovnat počtu akcií
držených v příslušné kategorii podílových listů Slučovaného podfondu vynásobený příslušným směnným poměrem. Frakce
akcií jsou vydávány až na tři desetinná místa.
Směnný poměr se vypočítá vydělením čisté hodnoty podílových listů příslušné kategorie podílových listů Slučovaného
podfondu k datu 19. listopadu 2021 čistou hodnotou akcií příslušné kategorie akcií Cílových podfondů ke stejnému datu.
V době fúze se podílníci Slučovaných podfondů stanou akcionáři příslušných Cílových podfondů.
ZPRÁVA O FÚZI:
Auditor Amundi S.F. vydá zprávu o fúzi, která bude bezplatně k dispozici v sídle spravující společnosti.
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Dopad fúzí

Fúze nebude mít žádný významný dopad na portfolio nebo výkonnost Cílových podfondů a na vás jako akcionáře Cílových
podfondů. Aktiva Slučovaných podfondů budou v souladu s Investičním cílem a Politikou Cílových podfondů.
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Harmonogram obchodování

ZPĚTNÝ ODKUP A PŘESUN INVESTIC:
Své akcie můžete odprodat nebo investice přesouvat ve výši příslušné čisté hodnoty aktiv na akcii bez jakéhokoli poplatku
za odkup či přestup (pokud je to relevantní), a to od data tohoto oznámení až do 10. listopadu 2021 do 14:00 (lucemburského
času) pro příslušnou čistou hodnotu aktiv na akcii. Transakce provedené po tomto datu podléhají obvyklým příslušným
poplatkům. Pro akcionáře, kteří pracují prostřednictvím italských distributorů, je poslední den pro přijímání objednávek 11.
listopadu 2021.
UPISOVÁNÍ A PŘESUN INVESTICE (do):
Upisování a přesun investic do akcií Cílových podfondů nebudou fúzí ovlivněny.
PŘEVODY:
Převody akcií Cílových podfondů nebudou fúzí ovlivněny.
TRANSAKCE PO FÚZI:
Můžete provést zpětný odkup akcií nebo své investice přesunout v kterýkoli Oceňovací den, jak je uvedeno v prospektu
Amundi Funds.
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Co je třeba udělat?
Pokud jste s fúzí spokojeni, nemusíte podnikat žádné kroky.
Pokud provedete zpětný odkup svých investic nebo je přesunete do 10. listopadu 2021 do 14:00, nebude vám účtován
poplatek za zpětný odkup nebo přestup (pokud je to relevantní). Své pokyny pro obchodování předejte jako obvykle.
Při přesunu investic do jiného Podfondu Amundi, který účtuje vyšší prodejní poplatek, se však použije poplatek pro
přesun rovnající se rozdílu mezi prodejními poplatky.

V Lucemburku, 13. října 2021.

NÁZEV FONDU:
Amundi Funds
PRÁVNÍ FORMA:
SICAV
SÍDLO SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOSTI:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOST:
Amundi Luxembourg S.A.
DOKUMENTACE:
Prospekt, Klíčové informace pro investory a nejnovější finanční výkazy jsou k dispozici na adrese: www.amundi.lu/amundifunds
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Příloha 1 – Srovnání Slučovaných podfondů a Cílových podfondů

V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi Slučovanými podfondy a Cílovými podfondy:
i.

Sloučení „Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year“ do „Amundi Funds Euro Aggregate Bond“
Slučovaný podfond:

Cílový podfond:
Právní forma

Fonds commun de placement jako lucemburský podnik
pro kolektivní investování do převoditelných cenných
papírů

Société d'investissement à capital variable jako
Lucemburský podnik pro kolektivní investování do
převoditelných cenných papírů

Investiční cíl/zásady
Cíl
Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během
doporučené doby držby.

Cíl
Dosáhnout kombinace příjmů a růstu kapitálu (celková
návratnost).

Zásady
Podfond
investuje
zejména
do
dluhopisů
denominovaných v eurech vydaných místními správními
orgány, nadnárodními a obecními subjekty, jejichž
zůstatková životnost je mezi třemi a pěti lety. Podfond
může investovat až 10 % svých aktiv do jiných UCI a
UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob
získání expozice v různých aktivech, trzích či zdrojích
příjmů.
Investoři by si měli být vědomi toho, že Podfond využívá
investiční strategie, která usiluje o poskytnutí návratnosti
podobné návratnosti referenčního indexu.

Investice
Podfond investuje především do dluhových nástrojů
(dluhopisů a nástrojů peněžního trhu), které jsou
denominovány v eurech. Investice mohou zahrnovat
hypoteční zástavní listy (MBS).
Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % aktiv do
nástrojů denominovaných v eurech. Jsou to:
- dlužní nástroje emitované vládami eurozóny, státními
agenturami eurozóny nebo nadnárodními entitami jako je
Světová banka,
- korporátní dluhové nástroje s investičním stupněm
- MBS (až 20 % čistých aktiv).
Podfond investuje alespoň 50 % čistých aktiv do
dluhopisů denominovaných v eurech. Při dodržení výše
uvedených zásad může Podfond investovat i do jiných
typů dluhových nástrojů, do vkladů, a a dále až do těchto
procent čistých aktiv:
- konvertibilních dluhopisů: 25 %
- cenných papírů a na cenné papíry vázaných nástrojů:
10 %
- UCITS/UCIs: 10 %
Expozice podfondu vůči podmíněným konvertibilním
dluhopisům je omezena na 10 % čistých aktiv.

Benchmark
Podfond je aktivně spravován a usiluje (po započítání
příslušných poplatků) o překonání Indexu JP Morgan GBI
EMU 3-5 Yrs Index. Podfond je vystaven zejména
emitentům benchmarku, avšak správa Podfondu je
diskreční a bude vystavena emitentům, kteří nejsou
zahrnuti do benchmarku. Podfond sleduje rizikovou
expozici ve vztahu k benchmarku a očekává se, že rozsah
odchylky od benchmarku bude omezený, zatímco
manažer se zároveň bude snažit generovat nadměrnou
návratnost
prostřednictvím
řízení
konkrétních
překrývajících strategií.
Investiční proces
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
investičního procesu a bere ohled na základní negativní
dopady investičních rozhodnutí, pokud jde o faktory
udržitelnosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu.
Investiční manažer vytvoří portfolio, které udrží úroveň
rizika podobnou riziku JP
Index Morgan GBI EMU 3-5 Index se schopností
poskytnout
zvýšenou návratnost prostřednictvím využití další vrstvy
rizikově řízené investiční strategie, jejímž cílem je zvýšit
výnosy Podfondu a zároveň omezit relativní odchylku od
návratnosti indexu. Tato další vrstva strategie se

Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o
překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu
Indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index
(„Benchmark“) během doporučené doby držby. Podfond
je vystaven hlavně emitentům benchmarku, avšak správa
Podfondu je diskreční a bude vystavena emitentům, kteří
nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje
expozici vůči rizikům ve vztahu k Benchmarku a očekává
se, že rozsah odchylky od Benchmarku bude významný.
Deriváty
Podfond využívá deriváty za účelem snížení různých rizik
a k účinné správě portfolia. Podfond může využívat
úvěrové deriváty (až 40 % čistých aktiv).
Proces řízení
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:

standardně zaměřuje na rozdíly mezi výnosy vládních
dluhopisů (sovereign spreads) a rozdíly v duraci
(duration spreads), investiční strategie související s
úrokovými sazbami a usiluje o využití cenových rozdílů
mezi souvztažnými finančními nástroji nebo může rovněž
vycházet ze směru, jímž se ubírá konkrétní cenný papír.

investičního procesu a bere ohled na základní negativní
dopady investičních rozhodnutí, pokud jde o faktory
udržitelnosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu. Investiční tým
analyzuje úrokové sazby a ekonomické trendy (shora
dolů) a identifikuje oblast trhu s dluhopisy, který
pravděpodobně nabízí nejlepší návratnost s ohledem na
rizika. Investiční tým poté využívá jak technickou, tak
základní analýzu, včetně úvěrové analýzy, k výběru
emitentů a cenných papírů (zdola nahoru) a k sestavení
diverzifikovaného portfolia.

Profil typických investorů
Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a žádnými nebo
neomezenými zkušenostmi s investováním do Podfondu nebo
podobných fondů.
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého investovaného
kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice během doporučeného
období držby.

Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a
žádnými nebo neomezenými zkušenostmi s investováním
do Podfondu nebo podobných fondů.
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého investovaného
kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice a poskytnutí
příjmu během doporučeného období držby.

Hlavní rizika
Seznam rizik












Kolektivní investování
Protistrana
Úvěr
Měna
Deriváty
Zajištění (hedging)
Úroková sazba
Likvidita
Trh
Provozní
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Seznam rizik

















Protistrana
Úvěr
Měna
Selhání
Deriváty
Zajištění (hedging)
Vysoký výnos
Úroková sazba
Investiční fond
Likvidita
Správa
Trh
MBS/ABS
Provozní
Předplacení a prodloužení
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Expozice aktiv vůči SFT
Očekávaná: 55 %
Maximální: 75 %



Transakce zpětného odkupu/reverzního zpětného
odkupu

Očekávaná: 15 %
Maximální: 100 %


Půjčování cenných papírů

Očekávaná: 30 %
Maximální: 90 %


Půjčování cenných papírů

Očekávaná: 0 %
Maximální: 20 %
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:

Benchmark pro účely výkonnostního poplatku
Nevztahuje se

Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) Index
Obchodování s podílovými listy/akciemi

Příkazy, které Převodní agent přijme v pracovní den do
18:00 SEČ, budou zpracovány téhož pracovního dne a
HVK bude vypočtena k tomuto dni.

Žádosti přijaté a schválené v Pracovní den do 14:00 SEČ
budou obvykle zpracovány v hodnotě NAV za tento
Oceňovací den (D). Vypořádání nebude provedeno
později než třetí den po Oceňovacím dni (D+3).
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Fúze „Amundi S.F. - European Equity Market Plus“ do „Amundi Funds European Equity ESG Improvers“
Slučovaný podfond:

Cílový podfond:
Právní forma

Fonds commun de placement jako lucemburský podnik pro
kolektivní investování do převoditelných cenných papírů

Société d'investissement à capital variable jako
lucemburský podnik pro kolektivní investování do
převoditelných cenných papírů

Investiční cíl/zásady
Cíl
Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během
doporučené doby držby.

Cíl
Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během
doporučené doby držby.

Zásady
Podfond investuje zejména do široké škály akcií
společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní
podnikatelskou činnost v Evropě.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty za účelem snížení
různých rizik, účinné správy portfolia a jako způsob
získání expozice v různých aktivech, trzích či zdrojích
příjmů.
Investoři by si měli být vědomi toho, že Podfond využívá
investiční strategie, která usiluje o poskytnutí návratnosti
podobné návratnosti referenčního indexu.

Investice
Podfond je finanční produkt, který podporuje
charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o
zveřejňování informací. Podfond investuje převážně do
široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní
obchodní činnost v Evropě.
Investiční manažer usiluje o investice do cenných papírů s
hodnocením ESG, avšak ne všechny investice Podfondu
budou mít hodnocení ESG, přičemž takovéto investice
nebudou za žádných okolností v Podfondu obsaženy více
než z 10 %.
Pro tyto investice neexistují žádná měnová omezení.
Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond
investovat také do jiných cenných papírů, nástrojů
peněžního trhu, vkladů a může investovat až 10 % aktiv
do jiných UCITS/UCI.

Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o
překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu
indexu MSCI Europe Index („benchmark“). Podfond je
vystaven zejména emitentům benchmarku, avšak správa
Podfondu je diskreční a bude vystavena emitentům, kteří
nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje
expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává
se, že rozsah odchylky od benchmarku bude omezený.
Investiční proces
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
investičního procesu a bere ohled na základní negativní
dopady investičních rozhodnutí, pokud jde o faktory
udržitelnosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu.
Investiční manažer sestaví portfolio, které udrží úroveň
rizika podobnou riziku indexu MSCI Europe Index se
schopností poskytnout větší výnos prostřednictvím
využití interně vyvinutých kvantitativních modelů výběru
akcií a výzkumu, a přitom bude omezovat relativní
odchylku od návratnosti indexu.

Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o
překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu
indexu MSCI Europe Index („benchmark“) během
doporučené doby držby. Podfond má převážně expozici
vůči emitentům Benchmarku, správa Podfondu je však
diskreční, přičemž bude investovat do emitentů, kteří
nejsou součástí Benchmarku. Podfond monitoruje
rizikovou expozici ve vztahu k Benchmarku a očekává se,
že rozsah odchylky od Benchmarku bude významný.
Podfond dále určil Benchmark jako referenční Benchmark
pro účely nařízení o zveřejňování informací.
Benchmarkový index zahrnuje široké tržní indexy, které
neposkytují hodnocení ani nezahrnují složky v souladu s
environmentálními charakteristikami, a proto není v
souladu s environmentálními charakteristikami, které
Podfond propaguje. Informace týkající se metodiky
použité k výpočtu Benchmarku naleznete na adrese
www.amundi.com
Deriváty
Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik,
efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice
(dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům,
trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně
derivátů zaměřených na cenné papíry).
Proces řízení
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
investičního procesu, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu. Investiční
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:
manažer usiluje o dosažení alfy investováním do
společností, které v rámci svého podnikání přijaly nebo
přijmou pozitivní trajektorii ESG. Investiční manažer
identifikuje investiční příležitosti, které jsou v souladu s
cílem generování alfy tím, že se zaměří na začleňování
společností, které budou v budoucnu silně zlepšovat ESG,
a budou také investovat do společností, které jsou v
současné době ve svých sektorech nejlepší, co se týče ESG.
Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu
vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného
Benchmarku. Při určování hodnocení ESG Podfondu a
Benchmarku se výkonnost ESG posuzuje porovnáním
průměrné výkonnosti cenného papíru a odvětví emitenta
cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři
charakteristiky ESG – environmentální, sociální a vládní.
Výběr cenných papírů pomocí metodiky hodnocení ESG
společnosti Amundi bere v úvahu hlavní nepříznivé
dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
podle povahy Podfondu.
Při analýze skóre ESG vůči Benchmarku je Podfond
srovnáván se skóre ESG svého benchmarku po 20 %
nejnižších cenných papírů ESG, které byly z Benchmarku
vyloučeny.

Klasifikace podle nařízení o zveřejňování informací
Článek 6 Podfond

Článek 8 Podfond
Profil typických investorů

Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a
žádnými nebo neomezenými zkušenostmi s investováním
do Podfondu nebo podobných fondů.
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého
investovaného kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice během
doporučeného období držby.
• Považuje se za Podfond cenných papírů pro německé
daňové účely.

Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a
žádnými nebo neomezenými zkušenostmi s investováním
do Podfondu nebo podobných fondů.
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého investovaného
kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice během
doporučeného období držby.

Hlavní rizika
Seznam rizik











Kolektivní investování
Protistrana
Měna
Deriváty
Cenné papíry
Zajištění (hedging)
Likvidita
Trh
Provozní
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Seznam rizik














Koncentrace
Protistrana
Měna
Selhání
Deriváty
Cenné papíry
Zajištění (hedging)
Investiční fond
Likvidita
Správa
Trh
Provozní
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Expozice aktiv vůči TRS
Očekávaná: 5 %
Maximální: 10 % (pouze neopodstatněná)

Očekávaná: 5 %
Maximální: 100 %
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:
Expozice aktiv vůči SFT


Očekávaná: 5 %
Maximální: 25 %

Transakce zpětného odkupu/reverzního zpětného
odkupu

Očekávaná: 0 %
Maximální: 20 %

Půjčování cenných papírů
Očekávaná: 5 %
Maximální: 90 %


Půjčování cenných papírů

Očekávaná: 0 %
Maximální: 20 %
Doporučená doba držby
6 let

5 let
Obchodování s podílovými listy/akciemi

Příkazy, které Převodní agent přijme v pracovní den do
18:00 SEČ, budou zpracovány téhož pracovního dne a
HVK bude vypočtena k tomuto dni.

iii.

Žádosti přijaté a schválené v Pracovní den do 14:00 SEČ
budou obvykle zpracovány v hodnotě NAV za tento
Oceňovací den (D). Vypořádání nebude provedeno
později než třetí den po Oceňovacím dni (D+3).

Fúze „Amundi S.F. – European Research“ do „Amundi Funds European Equity ESG Improvers“
Slučovaný podfond:

Cílový podfond:
Právní forma

Fonds commun de placement jako lucemburský podnik pro
kolektivní investování do převoditelných cenných papírů

Société d'investissement à capital variable jako
lucemburský podnik pro kolektivní investování do
převoditelných cenných papírů

Investiční cíl/zásady
Cíl
Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během
doporučené doby držby.

Cíl
Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během
doporučené doby držby.

Zásady
Podfond investuje převážně do široké škály cenných
papírů společností, které mají sídlo nebo převážnou
obchodní činnost v Evropě.
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do jiných
UCI a UCITS.
Podfond může používat deriváty, zejména forwardy a
futures, s cílem snížit různá rizika nebo účinně spravovat
portfolio.

Investice
Podfond je finanční produkt, který podporuje
charakteristiky ESG podle článku 8 nařízení o
zveřejňování informací. Podfond investuje převážně do
široké škály akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní
obchodní činnost v Evropě.
Investiční manažer usiluje o investice do cenných papírů s
hodnocením ESG, avšak ne všechny investice Podfondu
budou mít hodnocení ESG, přičemž takovéto investice
nebudou za žádných okolností v Podfondu obsaženy více
než z 10 %.
Pro tyto investice neexistují žádná měnová omezení.
Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond
investovat také do jiných cenných papírů, nástrojů
peněžního trhu, vkladů a může investovat až 10 % aktiv
do jiných UCITS/UCI.

Benchmark
Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o
překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu
indexu MSCI Europe Index („benchmark“). Podfond je
vystaven hlavně emitentům benchmarku, avšak správa
Podfondu je diskreční a bude vystavena emitentům, kteří
nejsou zahrnuti do benchmarku. Podfond monitoruje
expozici vůči rizikům ve vztahu k benchmarku a očekává

Benchmark
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:

se, že rozsah odchylky od benchmarku bude podstatný.
Investiční proces
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
investičního procesu a bere ohled na základní negativní
dopady investičních rozhodnutí, pokud jde o faktory
udržitelnosti, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu.
Investiční manažer používá kombinaci kvantitativního a
základního výzkumu k identifikaci akcií s vysokými
dlouhodobými vyhlídkami.

Podfond je aktivně řízen formou odkazu a usiluje o
překonání (po započítání příslušných poplatků) výkonu
indexu MSCI Europe Index („benchmark“) během
doporučené doby držby. Podfond má převážně expozici
vůči emitentům Benchmarku, správa Podfondu je však
diskreční, přičemž bude investovat do emitentů, kteří
nejsou součástí Benchmarku. Podfond monitoruje
rizikovou expozici ve vztahu k Benchmarku a očekává se,
že rozsah odchylky od Benchmarku bude významný.
Podfond dále určil Benchmark jako referenční Benchmark
pro účely nařízení o zveřejňování informací.
Benchmarkový index je široký tržní index, který
neposkytuje hodnocení ani nezahrnuje složky v souladu s
environmentálními charakteristikami, a proto není v
souladu s environmentálními charakteristikami, které
Podfond propaguje. Informace týkající se metodiky
použité k výpočtu Benchmarku naleznete na adrese
www.amundi.com
Deriváty
Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik,
efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice
(dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči různým aktivům,
trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně
derivátů zaměřených na cenné papíry).
Proces řízení
Podfond integruje faktory udržitelnosti do svého
investičního procesu, jak je podrobněji popsáno v kapitole
„Udržitelné investice“ tohoto Prospektu. Investiční
manažer usiluje o dosažení alfy investováním do
společností, které v rámci svého podnikání přijaly nebo
přijmou pozitivní trajektorii ESG. Investiční manažer
identifikuje investiční příležitosti, které jsou v souladu s
cílem generování alfy tím, že se zaměří na začleňování
společností, které budou v budoucnu silně zlepšovat ESG,
a budou také investovat do společností, které jsou v
současné době ve svých sektorech nejlepší, co se týče ESG.
Podfond se dále snaží dosáhnout ve svém portfoliu
vyššího hodnocení ESG, než je hodnocení příslušného
Benchmarku. Při určování hodnocení ESG Podfondu a
Benchmarku se výkonnost ESG posuzuje porovnáním
průměrné výkonnosti cenného papíru a odvětví emitenta
cenných papírů, a to s ohledem na všechny tři
charakteristiky ESG – environmentální, sociální a vládní.
Výběr cenných papírů pomocí metodiky hodnocení ESG
společnosti Amundi bere v úvahu hlavní nepříznivé
dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti
podle povahy Podfondu.
Při analýze skóre ESG vůči Benchmarku je Podfond
srovnáván se skóre ESG svého benchmarku po 20 %
nejnižších cenných papírů ESG, které byly z Benchmarku
vyloučeny.

Klasifikace podle nařízení o zveřejňování informací
Článek 6 Podfond

Článek 8 Podfond
Profil typických investorů

Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a
žádnými nebo neomezenými zkušenostmi s investováním
do Podfondu nebo podobných fondů.

Doporučeno pro retailové investory
• Se základními znalostmi o investicích do fondů a
žádnými nebo neomezenými zkušenostmi s investováním
do Podfondu nebo podobných fondů.
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Slučovaný podfond:

Cílový podfond:

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého
investovaného kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice během
doporučeného období držby.
• Považuje se za Podfond cenných papírů pro německé
daňové účely.

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého investovaného
kapitálu;
• Usiluje o zvýšení hodnoty své investice během
doporučeného období držby.

Hlavní rizika
Seznam rizik









Seznam rizik














Kolektivní investování
Koncentrace
Protistrana
Deriváty
Cenné papíry
Trh
Provozní
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Koncentrace
Protistrana
Měna
Selhání
Deriváty
Cenné papíry
Zajištění (hedging)
Investiční fond
Likvidita
Správa
Trh
Provozní
Investiční riziko týkající se udržitelnosti

Expozice aktiv vůči TRS
Očekávaná: 10 %
Maximální: 20 % (pouze neopodstatněná)

Očekávaná: 5 %
Maximální: 100 %
Expozice aktiv vůči SFT


Očekávaná: 5 %
Maximální: 25 %

Transakce zpětného odkupu/reverzního zpětného
odkupu

Očekávaná: 0 %
Maximální: 20 %


Půjčování cenných papírů

Očekávaná: 5 %
Maximální: 90 %


Půjčování cenných papírů

Očekávaná: 0 %
Maximální: 20 %
Obchodování s podílovými listy/akciemi
Příkazy, které Převodní agent přijme v pracovní den do
18:00 SEČ, budou zpracovány téhož pracovního dne a
HVK bude vypočtena k tomuto dni.

07

Žádosti přijaté a schválené v Pracovní den do 14:00 SEČ
budou obvykle zpracovány v hodnotě NAV za tento
Oceňovací den (D). Vypořádání nebude provedeno
později než třetí den po Oceňovacím dni (D+3).

Příloha2 – Tabulka kategorií podílových listů a akcií fúze podle ISIN
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Kategorie podílových listů Slučovaných podfondů se sloučí do příslušných kategorií akcií (ve stejné měně) Cílových
podfondů.
V následujících tabulce jsou srovnány hlavní rozdíly mezi Kategoriemi akcií Slučovaných podfondů a Kategoriemi akcií
Cílových podfondů:
a)

Sloučení „Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year“ do „Amundi Funds Euro Aggregate Bond“
i.

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie A – EUR (AD) Distribuce (LU0281584838) do Amundi
Funds Euro Aggregate Bond – Kategorie A2 EUR (AD) Distribuce (LU1103159619)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie A – EUR (AD) Distribuce
LU0281584838

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie A2 EUR (AD) Distribuce
LU1103159619

2

3

Průběžné poplatky

0,73 %

1,15 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

0,60 %

0,90 %

Nevztahuje se

0,20 %

Ukazatel syntetického rizika a
odměny

Poplatek za správu (max.)

ii.

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie A EUR Bez distribuce (LU0367809836) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – Kategorie A2 EUR Bez distribuce (LU1103159536)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie A EUR Bez distribuce
LU0367809836

Cílový podfond
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie A2 EUR Bez distribuce
LU1103159536

2

3

Průběžné poplatky

0,73 %

1,15 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

0,60 %

0,90 %

Nevztahuje se

0,20 %

Ukazatel syntetického rizika a
odměny

Poplatek za správu (max.)

iii.

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie E EUR Bez distribuce (LU0271691478) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – Kategorie E2 EUR Bez distribuce (LU1882468009)

Ukazatel syntetického rizika a
odměny
Průběžné poplatky

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie E EUR Bez distribuce
LU0271691478

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie E2 EUR Bez distribuce
LU1882468009

2

3

1,20 %

0,95 %
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Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie E EUR Bez distribuce
LU0271691478

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie E2 EUR Bez distribuce
LU1882468009

Vstupní poplatek (max.)

1,75 %

4,00 %

Manažerský poplatek (max.)

1,05 %

0,70 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

iv.

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie F EUR Bez distribuce (LU0279958887) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – F EUR Bez distribuce (LU1882468348)

Ukazatel syntetického rizika a
odměny
Průběžné poplatky
Výkonnostní poplatek
Manažerský poplatek (max.)
Poplatek za správu (max.)

v.

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie F EUR Bez distribuce
LU0279958887

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie F EUR Bez distribuce
LU1882468348

2

3

1,75 %

1,45 %

Nevztahuje se

20,00 %

1,60 %

1,20 %

Nevztahuje se

0,20 %

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie H EUR Bez distribuce (LU0332132553) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – Kategorie M2 EUR Bez distribuce (LU1882469072)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie H EUR Bez distribuce
LU0332132553

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie M2 EUR Bez distribuce
LU1882469072

2

3

Průběžné poplatky

0,68 %

0,56 %

Vstupní poplatek (max.)

2,00 %

Žádný

Manažerský poplatek (max.)

0,55 %

0,45 %

Poplatek za správu (max.)

Nevztahuje se

0,10 %

Daň z předplatného (taxe
d'abonnement)

0,05 %

0,01 %

Ukazatel syntetického rizika a
odměny

vi.

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie I EUR Bez distribuce (LU0400221809) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – Kategorie I2 EUR Bez distribuce (LU1882468694)

Ukazatel syntetického rizika a
odměny

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Třída I EUR Bez distribuce
LU0400221809

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie I2 EUR Bez distribuce
LU1882468694

2

3
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Průběžné poplatky
Poplatek za správu (max.)

vii.

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Třída I EUR Bez distribuce
LU0400221809

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Kategorie I2 EUR Bez distribuce
LU1882468694

0,49 %

0,51 %

Nevztahuje se

0,10 %

Fúze Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Kategorie R EUR Bez distribuce (LU1706853774) do Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – Kategorie R2 EUR Bez distribuce (LU1882469312)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Kategorie R EUR Bez distribuce
LU1706853774

Cílový podfond:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
R2 EUR Bez distribuce
LU1882469312

2

3

Průběžné poplatky

0,53 %

0,70 %

Manažerský poplatek (max.)

0,40 %

0,45 %

Nevztahuje se

0,20 %

Ukazatel syntetického rizika a
odměny

Poplatek za správu (max.)

b)

13. října 2021

Fúze „Amundi S.F. - European Equity Market Plus“ do „Amundi Funds European Equity ESG Improvers“

i.

Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus Kategorie A CHF Bez distribuce (LU0536711871) do Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – Kategorie A2 CHF Bez distribuce (LU2359306847)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Kategorie A CHF Bez distribuce
LU0536711871

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie A2 CHF Bez distribuce
LU2359306847

Průběžné poplatky

0,64 %

1,80 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

0,50 %

1,55 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

ii.

Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus Kategorie A EUR Bez distribuce (LU0380935170) do Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – Kategorie A2 EUR Bez distribuce (LU2359306920)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Kategorie A EUR Bez distribuce
LU0380935170

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie A2 EUR Bez distribuce
LU2359306920

Průběžné poplatky

0,64 %

1,80 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

0,50 %

1,55 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)
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iii.

Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus Kategorie E EUR Bez distribuce (LU0285097662) do Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – Kategorie E2 EUR Bez distribuce (LU2151176695)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Kategorie E EUR Bez distribuce
LU0285097662

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie E2 EUR Bez distribuce
LU2151176695

Průběžné poplatky

0,79 %

1,60 %

Vstupní poplatek (max.)

4,75 %

4,00 %

Manažerský poplatek (max.)

0,65 %

1,35 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

iv.

Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus Kategorie H EUR Bez distribuce (LU0383420295) do Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – Kategorie M2 EUR Bez distribuce (LU2151177230)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Kategorie H EUR Bez distribuce
LU0383420295

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie M2 EUR Bez distribuce
LU2151177230

Průběžné poplatky

0,49 %

0,81 %

Vstupní poplatek (max.)

2,00 %

Žádný

Manažerský poplatek (max.)

0,35 %

0,70 %

Poplatek za správu (max.)

Nevztahuje se

0,10 %

Daň z předplatného (taxe
d'abonnement)

0,05 %

0,01 %

v.

Fúze Amundi S.F. - European Equity Market Plus Kategorie I EUR Bez distribuce (LU1619842302) do Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – Kategorie I2 EUR Bez distribuce (LU2330497277)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Třída I EUR Bez distribuce
LU1619842302

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie I2 EUR Bez distribuce
LU2330497277

Průběžné poplatky

0,35 %

0,81 %

Manažerský poplatek (max.)

0,25 %

0,70 %

Nevztahuje se

0,10 %

Poplatek za správu (max.)

c)

13. října 2021

Fúze „Amundi S.F. - European Research“ do „Amundi Funds European Equity ESG Improvers“
i.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie A USD Bez distribuce (LU1920533236) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie A USD Bez distribuce (LU2359307068)
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13. října 2021

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie A USD Bez distribuce
LU1920533236

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie A USD Bez distribuce
LU2359307068

Průběžné poplatky

1,63 %

1,60 %

Výkonnostní poplatek

15,00 %

20,00 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

1,50 %

1,35 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

ii.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie A EUR Bez distribuce (LU1920533400) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie A EUR Bez distribuce (LU2151176349)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie A EUR Bez distribuce
LU1920533400

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie A EUR Bez distribuce
LU2151176349

Průběžné poplatky

1,63 %

1,60 %

Výkonnostní poplatek

15,00 %

20,00 %

Vstupní poplatek (max.)

5,00 %

4,50 %

Manažerský poplatek (max.)

1,50 %

1,35 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

iii.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie C EUR Bez distribuce (LU1920533749) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie C EUR Bez distribuce (LU2359307498)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie C EUR Bez distribuce
LU1920533749

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie C EUR Bez distribuce
LU2359307498

Průběžné poplatky

2,63 %

2,60 %

Manažerský poplatek (max.)

1,50 %

1,35 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

iv.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie E EUR Bez distribuce (LU1920533822) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie E2 EUR Bez distribuce (LU2151176695)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie E EUR Bez distribuce
LU1920533822

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie E2 EUR Bez distribuce
LU2151176695

Průběžné poplatky

1,65 %

1,60 %

Vstupní poplatek (max.)

4,75 %

4,00 %

Manažerský poplatek (max.)

1,50 %

1,35 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)
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v.

13. října 2021

Amundi S.F. - European Research – Kategorie F EUR Bez distribuce (LU1920534044) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie F EUR Bez distribuce (LU2151176778)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie F EUR Bez distribuce
LU1920534044

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie F EUR Bez distribuce
LU2151176778

Výkonnostní poplatek

25,00 %

20,00 %

Manažerský poplatek (max.)

2,25 %

2,15 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)

vi.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie G EUR Bez distribuce (LU1920534127) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie G EUR Bez distribuce (LU2151176851)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie G EUR Bez distribuce
LU1920534127

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie G EUR Bez distribuce
LU2151176851

Průběžné poplatky

2,15 %

1,75 %

Distribuční poplatek

0,50 %

0,35 %

Nevztahuje se

20,00 %

1,50 %

1,15 %

Nevztahuje se

0,20 %

Výkonnostní poplatek
Manažerský poplatek (max.)
Poplatek za správu (max.)

vii.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie H EUR Bez distribuce (LU1920534390) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie M2 EUR Bez distribuce (LU2151177230)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie H EUR Bez distribuce
LU1920534390

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie M2 EUR Bez distribuce
LU2151177230

Průběžné poplatky

0,93 %

0,81 %

Vstupní poplatek (max.)

2,00 %

Žádný

Manažerský poplatek (max.)

0,80 %

0,70 %

Poplatek za správu (max.)

Nevztahuje se

0,10 %

Daň z předplatného (taxe
d'abonnement)

0,05 %

0,01 %

viii.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie I EUR Bez distribuce (LU1920534473) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie I2 EUR Bez distribuce (LU2330497277)

Průběžné poplatky

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Třída I EUR Bez distribuce
LU1920534473

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie I2 EUR Bez distribuce
LU2330497277

0,74 %

0,81 %
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Manažerský poplatek (max.)
Poplatek za správu (max.)

ix.

13. října 2021

Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Třída I EUR Bez distribuce
LU1920534473

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie I2 EUR Bez distribuce
LU2330497277

0,65 %

0,70 %

Nevztahuje se

0,10 %

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie I USD Bez distribuce (LU1920534556) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie I2 USD Bez distribuce (LU2359307571)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie I USD Bez distribuce
LU1920534556

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie I2 USD Bez distribuce
LU2359307571

Průběžné poplatky

0,74 %

0,81 %

Manažerský poplatek (max.)

0,65 %

0,70 %

Nevztahuje se

0,10 %

Poplatek za správu (max.)

x.

Fúze Amundi S.F. - European Research – Kategorie R EUR Bez distribuce (LU1920534630) do Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – Kategorie R2 EUR Bez distribuce (LU2359307654)
Slučovaný podfond:
Amundi S.F. - European Research
Kategorie R EUR Bez distribuce
LU1920534630

Cílový podfond:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Kategorie R2 EUR Bez distribuce
LU2359307654

Průběžné poplatky

0,88 %

1,15 %

Manažerský poplatek (max.)

0,75 %

0,90 %

Nevztahuje se

0,20 %

Poplatek za správu (max.)
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