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OBVESTILO ZA DELNIČARJE  
podsklada 

 
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA 

(»podsklad«) 

 
 
Spoštovani delničar, 
 

Obveščamo vas, da se je uprava sklada SICAV (»uprava«) odločila spremeniti primerjalni indeks 
podsklada iz »MSCI North America Index« v »MSCI North America ESG Broad CTB Select 
Index«.  

 

Zaradi tega so v nadaljevanju navedene glavne spremembe glede vašega podsklada. 
 

• Primerjalni indeks podsklada se bo spremenil na naslednji način: 

 

 Pred 18. 10. 2022 Od 18. 10. 2022 

Primerjalni 
indeks 
podsklada 

MSCI North America Index  

Trgovalna koda Bloomberg Ticker: 
NDDUNA 

MSCI North America ESG Broad 
CTB Select Index  

Trgovalna koda Bloomberg Ticker: 
MXNAEBSL 

 
MSCI North America ESG Broad CTB Select Index je delniški indeks, ki temelji na predstavniku 
indeksa MSCI North America Index za velike in srednje velike segmente trgov ZDA in Kanade. 
Izključuje podjetja, katerih izdelki imajo negativne družbene ali okoljske vplive, in vlaga več v 
podjetja z dobro oceno ESG. Poleg tega predstavlja uspešnost strategije, ki pretehta vrednostne 
papirje na podlagi priložnosti in tveganj, povezanih s podnebnim prehodom, z namenom 
izpolnjevanja minimalnih zahtev uredbe o referenčnih vrednostih EU za podnebni prehod (EU 
CTB). 
 
Ime podsklada bo spremenjeno v »AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB«, 

kar odraža spremembo primerjalnega indeksa z datumom začetka veljavnosti 18. 10. 2022.  

Poleg tega bo podsklad, ki je trenutno razvrščen v skladu s členom 6 uredbe o razkritjih, povezanih 
s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev in se nanaša na izdelke, ki ne vključujejo nobene vrste 
trajnosti v naložbeni proces, razvrščen v skladu s členom 9(3), kot je opredeljeno v prospektu, ki 
se nanaša na izdelke, katerih cilj je zmanjšati emisije ogljika, z dnem 18. 10. 2022.Te spremembe 
bodo upoštevane v naslednjem prospektu. 
 
• Če se delničarji s temi spremembami ne strinjajo, lahko tisti, ki običajno vplačajo ali 

odkupijo delnice v podskladu na primarnem trgu, svoje delnice odkupijo brez provizije 

(razen provizij, ki jih podsklad pridobi za preprečitev zmanjšanja naložb delničarjev) v 



 

 

obdobju enega meseca od datuma tega obvestila, ki je objavljeno samo na spletnem 

mestu Amundi Index Solutions, namenjenem obveščanju delničarjev, kot to dovoljuje 

prospekt.  

• Delničarje opozarjamo, da se lahko v primeru prodaje delnic podsklada na trgu ali borzi 

delničarjem zaračuna posredniška provizija za prodajo delnic v podskladu. 

• Če se delničarji strinjajo s spremembami, niso dolžni ukrepati 

 
Najnovejši prospekt sklada in dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje so na voljo 
brezplačno na sedežu podjetja.  
 
S spoštovanjem, 
Uprava 
 
 


