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SKB d.d. kot pooblaščeni distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo: 
 

Amundi Funds 
Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV) 
Sedež Sklada: 5, Allée Scheffer 
L-2520 Luksemburg 
R.C.S. de Luxembourg B-68.806 

 
 

Obvestilo delničarjem 

 
Luksemburg, 31. oktober 2017 

 
Spoštovani delničarji! 
 
uprava sklada Amundi Funds vas obvešča o naslednjih spremembah, ki so bile sprejete v zvezi s 
podskladom Amundi Funds – Equity Asia Ex Japan (v nadaljnjem besedilu: podsklad): 
 

1. Sprememba naložbene politike 
 
Uprava se je z 20. decembrom 2017 odločila spremeniti naložbo ter pojasniti postopek upravljanja za boljše 
razumevanje naložb na Kitajskem preko investicijskega kanala Stock Connect ter za boljše razumevanje 
„koncentrirane“narave portfelja podsklada. 
 
Naložbena politika se bo torej glasila: 
 
Cilj 
Doseči dolgoročno kapitalsko rast. Cilj podsklada je (po obračunanih provizijah) preseči indeks MSCI AC 
Asia ex Japan v katerem koli danem petletnem obdobju. 

 

Naložbe 
Podsklad vlaga predvsem v azijske delnice (z izjemo japonskih).  

odsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v delnice in z delnicami povezane instrumente družb, ki imajo sedež ali ki 
večino poslovanja opravijo v Aziji (z izjemo Japonske in vključno s Kitajsko). Naložbe v kitajske delnice se 
lahko opravijo preko pooblaščenih borz v Hong Kongu ali preko investicijskega kanala Stock Connect. (Od 
20. decembra 2017 lahko podsklad vlaga do 10 % neto sredstev v kitajske delnice razreda A in B (skupaj).) 
Za te naložbe ne veljajo nobene valutne omejitve. 

Poleg tega, da podsklad ravna v skladu z zgoraj navedeno politiko, lahko vlaga tudi v druge delnice, z 
delnicami povezanimi instrumente, konvertibilne obveznice, obveznice, instrumente denarnega trga ter 
depozite, pri čemer lahko vlaga do 10 % neto sredstev v UCITS/UCI-jih.  

 

Izvedeni instrument 

Podsklad lahko uporabi izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganjem in za učinkovito 
upravljanje portfelja. 
 

Temeljna valuta je USD. 
 
Postopek upravljanja 
Ekipa za naložbe aktivno upravlja koncentrirani portfelj podsklada (od 20. decembra 2017), tako da 
kombinira strategije, ki delujejo od vrha navzdol in od spodaj navzgor: geografska porazdelitev in izbira 
delnic, ki temelji na potencialu rasti in oceni. 
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2. Združitev 
 
V okviru racionalizacije svojega nabora produktov je uprava (v nadaljnjem besedilu: uprava) sklada (v 
nadaljnjem besedilu: družba) 28. septembra 2017 sprejela odločitev o nadaljevanju združitve podsklada 
Equity Asia Ex Japan Concentrated (v nadaljnjem besedilu: združujoči se podsklad) s podskladom Equity 
Asia Ex Japan (v nadaljnjem besedilu: prejemni podsklad). 
 
Datum uveljavitve združitve je 20. december 2017. 
 
I. Primerjalna študija združujočega se podsklada in prejemnega podsklada 
  
1. Glavne lastnosti združujočega se podsklada in prejemnega podsklada 
 
Spodnja tabela predstavlja razlike med združujočim se podskladom in prejemnim podskladom: 
 

   
Amundi Funds - Equity Asia Ex Japan 
Concentrated 

Amundi Funds – Equity Asia Ex Japan 

Naložbena politika 

Cilj 

Doseči dolgoročno kapitalsko rast. Cilj 
podsklada je (po obračunanih provizijah) 
preseči indeks MSCI AC Asia ex Japan v 
kateremkoli danem petletnem obdobju. 

Naložbe 

Podsklad v glavnem vlaga v manjši nabor 
azijskih delnic (z izjemo japonskih).  

Podsklad še zlasti vlaga vsaj 67 % sredstev 
v delnice in z delnicami povezanimi 
instrumenti družb, ki imajo sedež ali ki 
večino poslovanja opravijo v Aziji (z izjemo 
Japonske in vključno s Kitajsko). Naložbe v 
kitajske delnice se lahko opravijo preko 
pooblaščenih borz v Hong Kongu ali preko 
investicijskega kanala Stock Connect v 
navezavi Šanghaj-Hong Kong. Za te 
naložbe ne veljajo nobene valutne omejitve. 

Poleg tega, da podsklad ravna v skladu z 
zgoraj navedeno politiko, lahko vlaga tudi v 
konvertibilne obveznice in v obveznice 
izdajateljev naložbenega razreda, depozite, 
pri čemer lahko vlaga v naslednja sredstva 
do teh odstotkov neto sredstev:  

- instrumenti denarnega trga: 20 % 

- UCITS/UCI-ji: 10 %  

Izvedeni instrumenti 

Podsklad lahko uporabi izvedene finančne 
instrumente za zavarovanje pred tveganjem 
in za učinkovito upravljanje portfelja. 

Temeljna valuta je EUR. 

 

Cilj 

Doseči dolgoročno kapitalsko rast. Cilj 
podsklada je (po obračunanih provizijah) 
preseči indeks MSCI AC Asia ex Japan v 
kateremkoli danem petletnem obdobju. 

Naložbe 

Podsklad v glavnem vlaga v azijske 
delnice (z izjemo japonskih).  

Podsklad še zlasti vlaga vsaj 67 % 
sredstev v delnice in z delnicami 
povezanimi instrumenti družb, ki imajo 
sedež ali ki večino poslovanja opravijo v 
Aziji (z izjemo Japonske in vključno s 
Kitajsko). Naložbe v kitajske delnice se 
lahko opravijo preko pooblaščenih borz v 
Hong Kongu ali preko investicijskega 
kanala Stock Connect. Od 20. decembra 
lahko podsklad vlaga do 10 % neto 
sredstev v kitajske delnice razreda A in B 
(skupaj). Za te naložbe ne veljajo nobene 
valutne omejitve. 

Poleg tega, da podsklad ravna v skladu z 
zgoraj navedeno politiko, lahko vlaga tudi v 
druge delnice, z delnicami povezanimi 
instrumenti, konvertibilne obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga ter 
depozite, pri čemer lahko vlaga do 10 % 
neto sredstev v UCITS/UCI-jih.  

Izvedeni instrumenti 

Podsklad lahko uporabi izvedene 
finančne instrumente za zavarovanje 
pred tveganjem in za učinkovito 
upravljanje portfelja.Temeljna valuta je 
USD. 

Indikator sintetičnega 
tveganja in nagrade 

(SRRI) 

6 6 
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2. Razredi delnic  
 
Glavne lastnosti združujočega se podsklada so enake lastnostim prejemnega podsklada, kar zadeva razrede 
delnic, ki obstajajo v obeh podskladih. 
 
V zvezi z nadaljnjimi informacijami v zvezi s temi razredi delnic se obrnite na dokumente s ključnimi 
informacijami o zadevnih razredih delnic. 
 

II. Roki in pogoji združitve 
  
Delnice brez nominalne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: nove delnice) bodo izdane brezplačno zaradi 
združitve sredstev in obveznosti združujočega se podsklada in prejemnega podsklada. 
  
Registrirani delničarji vsakega združujočega se podsklada bodo v prejemnem podskladu prejeli nove delnice 
v registrirani obliki, kot je navedeno v tabeli spodaj: 
 

Razredi delnic, ki se združujejo Prejemni razredi delnic 

AE AE 

 
Število novih delnic, ki se dodelijo delničarjem združujočega se podsklada, se določi na podlagi menjalnega 
razmerja med zadevnimi vrednostmi neto sredstev na dan 19. december 2017 združujočega se podsklada in 
prejemnega podsklada. 
  
Z namenom optimizacije operativne implementacije združitve od 14. ure (po luksemburškem času) dne 18. 
decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: presečni čas) dalje ne bodo več sprejeta naročila za vpise, 
konverzije in/ali odkup, ki se nanašajo na delnice združujočega se sklada. Naročila, prejeta po tem 
presečnem času, bodo zavrnjena. 
  
Stroške združitve bo v celoti kril Amundi Luxembourg S.A. s provizijo za upravljanje. 
 
Po izračunu menjalnega razmerja združujoči se podsklad preneha obstajati in vse njegove delnice bodo 
prenehale. 
 
Rebalans portfelja združujočega se podsklada in prejemnega podsklada pred ali po združitvi  
Portfelja združujočega se podsklada in prejemnega sklada sta že usklajena. Vrednostni papirji bodo 
preneseni v skladu s poravnalnimi pravili vsakega trga. Na portfelj združujočega se podsklada in prejemnega 
sklada ne bo nobenega bistvenega vpliva. 
 

III. Dokumentacija 
 
Delničarjem so na sedežu Sklada brezplačno na voljo naslednji dokumenti: 

 skupna določila združitve; 

 najnovejši prospekt Sklada; 

 najnovejši dokumenti s ključnimi informacijami v zvezi z vsakim razredom delnic združujočega se in 
prejemnega podsklada; 

 kopija poročila neodvisnega revizorja, ki ga je imenoval Sklad za potrditev pogojev iz člena 71 (1), alineje 
(a) do (c) luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010; 

 kopija potrdila o združitvi, ki ga izda depozitna institucija Sklada v skladu s 70. členom luksemburškega 
zakona z dne 17. 12. 2010. 

 
Delničarjem tudi priporočamo, da se o morebitnih davčnih posledicah združitve posvetujejo s svojimi 
davčnimi svetovalci. 
 
Če želite prejeti kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na svoje lokalne predstavnike. 
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3. Sprememba imena  
 
Prav tako se 20. decembra 2017 ime Podsklada Amundi Funds – Equity Asia Ex Japan spremeni v Amundi 
Funds – Equity Asia Concentrated. 
 

4. Sprememba referenčnega in merilnega obdobja za provizijo za uspešnost 
 
Od 20. 12. 2017 se merilno obdobje za provizijo za uspešnost spremeni z obdobja 1/3 leta v enoletno 
obdobje. Zato bo merilno obdobje za provizijo za uspešnost trajalo 12 mesecev ne glede na to, ali je ob 
koncu predhodnega obdobja zapadla kakršnakoli provizija za uspešnost. Prvo enoletno obdobje začne teči 
20. decembra 2017 in se konča 30. novembra 2018. 
 

Prosimo, upoštevajte, da navedene spremembe ne bodo vplivale na nobene druge lastnosti podsklada, 

vključno z njegovo ravnijo provizij. 

 
Če se ne strinjate s temi spremembami, imate pravico do odkupa svojih delnic brez odkupne provizije od dne 
pošiljanja tega dopisa do datuma uveljavitve. 
 

Zadnji prospekt Sklada in dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje so na zahtevo brezplačno na 

voljo na sedežu Sklada. 

 
 
S spoštovanjem, 
 
Uprava Sklada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in 
delničarjem podsklada Amundi Funds Equity Asia Ex Japan,  ki so delnice podsklada pridobili prek SKB d.d.. 
 
To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna tudi na spletni strani www.skb.si. 
Prospekt in ključne informacije za vlagatelje, ki bodo odražali zgoraj navedene spremembe, bodo na voljo pri SKB d.d., takoj ko bo na 
voljo predmetna dokumentacija v angleškem jeziku in upoštevaje primeren čas, potreben za pripravo slovenskega prevoda le-te.  

http://www.skb.si/

