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Spoštovani delničar, 
 
upravni odbor krovnega sklada Amundi Funds (»upravni odbor«) vas želi obvestiti o naslednjih spremembah: 
 
1. Opustitev objave NAV ob praznikih  

 
Naslednji podskladi ne izračunavajo čiste vrednosti sredstev (NAV), kadar je na glavnih borzah v državah, prikazanih v 
spodnji tabeli, datum NAV državni praznik: 
 

Podsklad Praznik na glavni borzi v: 
    Equity MENA Luksemburgu ali državah 

Bližnjega vzhoda in Severne 
Afrike  

Global Total Return Bond 
Target Coupon 
Protect 90 
Montpensier Great European Models SRI 
Impact Green Bonds 

Luksemburgu ali Franciji* 

European Equity Green Impact Luksemburgu, Franciji* ali 
Združenem kraljestvu 

Montpensier M Climate Solutions Luksemburgu, Franciji* ali ZDA 

Global Equity Dynamic Multi Factors 
Pioneer US Equity Dividend Growth 
Pioneer US Equity ESG Improvers 
Pioneer US Equity Fundamental Growth 
Pioneer US Equity Research 
Pioneer US Equity Research Value 
US Pioneer Fund 
Global Equity Conservative 

Luksemburgu ali ZDA 

Equity Japan Target 
Japan Equity Engagement 
Japan Equity Value 

Luksemburgu ali na Japonskem 

China Equity Luksemburgu, Hongkongu ali 
Ljudski republiki Kitajski** 

Russian Equity Luksemburgu ali Rusiji 
SBI FM India Equity Luksemburgu ali Indiji 

 
To novo pravilo je nadomestilo trenutno pravilo, kjer se NAV ne izračunava med državnimi prazniki v istih državah. 
 
* Od 30. novembra 2021 v Franciji NAV ne bo izračunavan med državnimi prazniki ali ko je glavna borza zaprta. 
**Od 30. novembra 2021 podsklad Amundi Funds China Equity ne bo izračunaval vrednosti NAV, kadar je na glavnih 
borzah Ljudske republike Kitajske datum NAV državni praznik. 
 

 
2. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Pioneer Strategic Income  

 
Od 30. novembra 2021 bo naložbena politika podsklada spremenjena, da se omogoči naložbe na Kitajskem prek shem 
Bond Connect in CIBM Direct. Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 
 
Podsklad vlaga vsaj 80 % svojih sredstev v obveznice, vključno z vrednostnimi papirji, zavarovanimi s hipoteko ali 
premoženjem. Te naložbe lahko izvirajo iz držav po vsem svetu, vključno s trgov v razvoju, in so lahko denominirani v kateri 
koli valuti. Podsklad lahko vloži do 70 % svojih sredstev v obveznice z nizko bonitetno oceno in do 20 % v obveznice, ki 
imajo po lestvici agencije Standard & Poor's bonitetno oceno pod CCC ali so primerljive kakovosti po mnenju družbe za 
upravljanje; poleg tega lahko do 30 % vloži tudi v zamenljive 
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vrednostne papirje, dopolnilno pa lahko vlaga tudi v lastniški kapital. Podsklad lahko vloži do 5 % svojih sredstev v kitajske 
obveznice, denominirane v lokalni valuti. Naložbe se lahko izvede neposredno ali posredno (vključno prek shem Bond 
Connect in CIBM Direct) v kitajske obveznice, denominirane v kateri koli valuti. 
Podsklad lahko zavaruje izpostavljenost valute pred tveganjem glede na ameriški dolar ali evro. Podsklad lahko obdrži 
pozicijo v kateri koli valuti, vezani na njegove naložbe, tudi za potrebe obvladovanja izpostavljenosti valute. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS. 

 
3. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds China Equity  

 
Od 30. novembra 2021 bo naložbena politika podsklada spremenjena, da se omogoči naložbe v kitajske delnice razreda A 
v deležu do 70 % njegovih sredstev.  
 
Trenutna naložbena politika podsklada določa: 
 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij s sedežem ali s pomembnim deležem poslovanja v Ljudski republiki 
Kitajski, ki kotirajo na kitajski ali hongkonški borzi.  
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI in UCITS. 
Podsklad lahko občasno vlaga v kitajske delnice razreda A in do njih neposredno dostopa prek kanala Stock Connect, 
njegova izpostavljenost pa lahko znaša do 20 % čistih sredstev. Podsklad lahko vlaga na Kitajskem prek sistema licenc R-
QFII. 
 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 
 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij s sedežem ali s pomembnim deležem poslovanja v Ljudski republiki 
Kitajski, ki kotirajo na kitajski ali hongkonški borzi.  
Podsklad vlaga v kitajske delnice razreda A in do njih neposredno dostopa prek kanala Stock Connect, njegova 
izpostavljenost pa vedno znaša do 70 % čistih sredstev. Podsklad lahko vlaga na Kitajskem prek sistema licenc R-QFII. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI in UCITS. 

 
 

4. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Target Coupon 
 

S 5. marcem 2021 sta bila naložbena politika in postopek upravljanja glavnega sklada spremenjena z namenom: 
− vključiti dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njegovega področja 

naložb; 
− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 8. členom uredbe o razkritju, ki 

se navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti; 
S tem bo podsklad razvrščen v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 
 

5. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield 
Bond; Amundi Funds Optimal Yield 

 
Od 30. novembra 2021 bodo naložbene politike zgoraj omenjenih podskladov spremenjene, da se poveča največjo 
izpostavljenost problematičnemu dolgu z 10 na 15 % njihovih sredstev. 

 
 

6. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Russian Equity 
 

Od 30. novembra 2021 bosta naložbena politika in postopek upravljanja podsklada spremenjena z namenom: 
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− vključiti dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njegovih primerjalnih 
indeksov; 

− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 8. členom uredbe o razkritju, ki 
se navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti. 

S tem bo podsklad razvrščen v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 

7. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond 
 

   
Od 30. novembra 2021 bosta naložbena politika in postopek upravljanja podsklada spremenjena z namenom: 

− vključiti dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njegovega področja 
naložb; 

− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 8. členom uredbe o razkritju, ki 
se navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti; 

S tem bo podsklad razvrščen v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 

 
8. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond 

 
Od 30. novembra 2021 bosta naložbena politika in postopek upravljanja podsklada spremenjena z namenom: 

− vključiti dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njegovega področja 
naložb; 

− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 8. členom uredbe o razkritju, ki se 
navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti; 

S tem bo podsklad razvrščen v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 
 

9. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Montpensier Great European  
Models SRI; Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions; Amundi Funds Impact  
Green Bonds 
 

Od 29. oktobra 2021 bodo podskladi Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, Amundi Funds 
Montpensier M Climate Solutions in Amundi Funds Impact Green Bonds spremenjeni, da bo odpravljena navedba, da 
lahko podskladi vlagajo v izvedene finančne instrumente, ki se uporabljajo zgolj za varovanje pred tveganji. 
 
10. Preimenovanje podsklada, sprememba naložbene politike in sprememba primerjalnega 

indeksa: Amundi Funds Top European Players;  
 

S 30. novembrom 2021 bo podsklad Amundi Funds Top European Players preimenovan v Amundi Funds Sustainable Top 
European Players.  
 
Od 30. novembra 2021 bodo cilj, naložbena politika in postopek upravljanja podsklada spremenjeni z namenom: 

− sprejeti nov cilj, ki si prizadeva povečati vrednost sredstev podsklada z vlaganjem v trajnostne naložbe, skladno z 
9. členom uredbe o razkritju, s ciljem prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa portfelja; 

− spremeniti primerjalni indeks, ki se uporablja za namen uredbe o razkritju, z indeksa MSCI Europe v indeks MSCI 
Europe Climate Change. Novi primerjalni indeks služi kot referenca za usklajevanje ogljične intenzivnosti portfelja; 

− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 9. členom uredbe o razkritju, ki se 
navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti. 

 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 

Naložbe: 

Podsklad najmanj 67 % svojih sredstev vlaga v lastniške deleže podjetij s srednje veliko in veliko tržno kapitalizacijo s sedežem ali 
večinskim deležem poslovanja v Evropi, ki so usklajena s trajnostnim naložbenim ciljem podsklada, in sicer z zmanjšanim ogljičnim 
odtisom. 
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Področje naložb podsklada je predvsem evropski lastniški kapital, ki kotira na borzi, podsklad lahko vlaga v katero koli področje 
gospodarstva, njegovi kapitalski deleži so lahko kadar koli osredotočeni na relativno majhno število podjetij s portfeljem, oblikovanim tako, 
da je ogljična intenzivnost usklajena z indeksom MSCI Europe Climate Change. 

Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge KNP-je in KNPVP. 
11. Preimenovanje podsklada, sprememba naložbene politike in sprememba primerjalnega 

indeksa: Amundi Funds Global Perspectives 
 

S 30. novembrom 2021 bo podsklad Amundi Funds Global Perspectives preimenovan v Amundi Funds Sustainable 
Global Perspectives.  
 
Od 30. novembra 2021 bodo cilj, naložbena politika in postopek upravljanja podsklada spremenjeni z namenom: 

− sprejeti nov cilj, ki si prizadeva povečati vrednost sredstev podsklada z vlaganjem v trajnostne naložbe, skladno z 
9. členom uredbe o razkritju, s ciljem prispevati k zmanjšanju ogljičnega odtisa portfelja; 

− sprejeti novi kompozitni primerjalni indeks 60 % indeksa MSCI ACWI Climate Change Index + 15 % indeksa MSCI USD 
IG Climate Change Corporate Bond Index + 15 % indeksa MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5 % 
indeksa MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5 % indeksa MSCI EUR HY Climate Change 
Corporate Bond Index za namen uredbe o razkritju. Novi primerjalni indeks služi kot referenca za usklajevanje ogljične 
intenzivnosti portfelja; 

− upoštevati pristope v povezavi z ESG v njegovem postopku upravljanja skladno z 9. členom uredbe o razkritju, ki se 
navezuje na proizvode, ki spodbujajo okoljske ali družbene značilnosti; 

− zmanjšati izpostavljenost vrednostnim papirjem, zavarovanim s premoženjem (ABS), z 20 na 10 %. 
 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 
 
Naložbe:  
Podsklad vlaga v vse vrste razredov sredstev izdajateljev z vsega sveta, vključno s trgi v razvoju, ki so usklajeni s 
trajnostnim naložbenim ciljem sklada, in sicer z zmanjšanim ogljičnim odtisom. 
Podsklad zlasti vlaga najmanj 66 % sredstev v lastniški kapital, obveznice in zamenljive obveznice po vsem svetu, 
vključno s trgi v razvoju.  
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad do navedenih deležev čistih sredstev vlaga tudi v: 
- instrumente denarnega trga in depozite: 33 % 
- vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem (ABS): 10 % 
- UCITS/UCI: 10 % 
Izpostavljenost podsklada blagu in nepremičninam je omejena na 10 % čistih sredstev. 
Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev. 
Portfelj je oblikovan tako, da je njegova ogljična intenzivnost usklajena s kompozitnim indeksom.  
Skupno spremenjeno trajanje portfelja sega od -2 do +10. Te naložbe s fiksnim donosom nimajo omejitev glede bonitet, 
sektorjev ali tržne kapitalizacije. 
 
 
12. Preimenovanje podsklada: Amundi Funds Argo Bond in Amundi Funds Argo Bond 

Dynamic  
 

S 30. novembrom 2021 bo podsklad Amundi Funds Argo Bond preimenovan v Amundi Funds Absolute Return Global 
Opportunities Bond, podsklad Amundi Funds Argo Bond Dynamic pa bo preimenovan v Amundi Funds Absolute Return 
Global Opportunities Bond Dynamic. 

 
 

13. Odstranitev upravljavca podnaložb: Amundi Funds Latin America Equity 
 
S 30. novembrom 2021 bo družba Amundi (UK) Limited odstranjena z mesta upravljavca podnaložb podsklada Latin 
America Equity. 
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14. Sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Absolute Return Credit; Amundi 
Funds  

Absolute Return European Equity; Amundi Funds Absolute Return Forex; Amundi  
Funds Absolute Return Multi-Strategy; Amundi Funds Global Macro Bonds &  
Currencies; Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol; Amundi Funds  
Global Perspectives1; Amundi Funds Multi-Strategy Growth; Amundi Funds Optimal Yield; 
Amundi Funds Optimal Yield Short Term; Amundi Funds Pioneer US Short Term   
Bond; Amundi Funds Strategic Bond; Amundi Funds Volatility Euro; Amundi  
Funds Volatility World 
 

S 30. novembrom 2021 bo primerjalni indeks podskladov spremenjen, kot sledi: 
 

Ime sklada: Primerjalni indeks 
(trenutno) 

Primerjalni 
indeks provizije 

za uspešnost 
(trenutno) 

Posodobljeni 
primerjalni indeks  

Posodobljeni 
primerjalni 

indeks provizije 
za uspešnost  

Absolute Return 
Credit 

EONIA 
EONIA + 

4 %  navedeno kot 
indikativni pričakovani 

donos 

EONIA ESTER 
ESTER + 4 % ESTER 

Absolute Return 
European Equity EONIA EONIA ESTER ESTER 

Absolute Return 
Forex 

EONIA 
EONIA + 

3 %  navedeno kot 
indikativni pričakovani 

donos 

EONIA ESTER 
ESTER + 3 % ESTER 

Absolute Return 
Multi-Strategy EONIA EONIA ESTER ESTER 

Global Macro 
Bonds & 

Currencies 

EONIA 
EONIA + 

4 %  navedeno kot 
indikativni pričakovani 

donos 

EONIA ESTER 
ESTER + 4 % ESTER 

Global Macro 
Bonds & 

Currencies Low 
Vol 

EONIA 
EONIA + 

1 %  navedeno kot 
indikativni pričakovani 

donos 

EONIA ESTR 
ESTER + 1 % ESTER 

Sustainable Global 
Perspectives2 

EONIA  
EONIA + 

5 %  navedeno kot 
indikativni pričakovani 

donos  

EONIA + 5 % 

ESTR  
ESTER + 5 % 
navedeno kot 

indikativni 
pričakovani donos  

ESTER + 5 % 

Multi-Strategy 
Growth EONIA EONIA ESTER ESTER 

Optimal Yield EONIA EONIA + 3 % ESTER ESTER + 3 % 

Optimal Yield 
Short Term EONIA EONIA + 2 % ESTER ESTER + 2 % 

 
1 Podsklad Amundi Funds Global Perspectives je bil preimenovan v Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Glejte razdelek 11  
tega obvestila. 
 
2 Podsklad Amundi Funds Global Perspectives je bil preimenovan v Amundi Funds Sustainable Global Perspectives. Glejte razdelek 11  
tega obvestila 
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Strategic Bond EONIA EONIA + 2,5 % ESTER ESTER + 2,5 % 

Volatility Euro EONIA+3 % EONIA + 3 % ESTER+3 % ESTER + 3 % 

Volatility World 1-mesečni Libor v 
USD+ 3 % 

1-mesečni Libor v 
USD + 3 % 

Zavarovana 
obrestna mera čez 
noč (SOFR)+ 3 % 

Zavarovana 
obrestna mera čez 
noč (SOFR)+ 3 % 

 
Poleg tega bo s 1. februarjem 2022 primerjalni indeks podsklada Pioneer US Short Term Bond spremenjen, kot sledi: 

 
Pioneer US 
Short Term 
Bond 

3-mesečni Libor v 
USD 3-mesečni Libor v USD   

3-mesečni indeks 
zakladnih menic ICE 
BofA US 

3-mesečni indeks 
zakladnih menic 
ICE BofA US  

 
 

Če se ne strinjate s posamezno spremembo ali vsemi spremembami, lahko svoje delnice odkupite brez odkupne provizije, kot 
je določeno v prospektu sklada Amundi Funds. 
 
Najnovejši prospekt sklada Amundi Funds in ključne informacije za vlagatelje so na voljo na zahtevo brezplačno na sedežu 
sklada. 
 
Za dodatne informacije se obrnite na lokalne zastopnike. 
 
S spoštovanjem, 
 
upravni odbor 

 
 



 

 

REF-3046 
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