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Obvestilo za delničarje

13. oktober 2021

Spoštovani delničar,
Uprava sklada Amundi Funds (»sklad«) vam želi s tem sporočilom svetovati o združitvi treh podskladov Amundi S.F. v
podsklad »Amundi Funds Euro Aggregate Bond« in Amundi Funds European Equity ESG Improvers (»ciljni skladi«), kot
prikazuje spodnja tabela.
Na voljo imate številne možnosti, ki so podrobneje razložene v nadaljevanju. Prosimo vas, da vse informacije pozorno
preberete.
Enrico Turchi, zastopnik uprave družbe za upravljanje
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Ključna dejstva o združitvah

i Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year v Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Prenosni podsklad

Ciljni podsklad

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

Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Podrobna primerjava prenosnih in ciljnih podskladov je na voljo v Prilogah 1 in 2.

ii. Združitev Amundi S.F. - European Equity Market Plus in Amundi S.F. European Research v Amundi Funds European
Equity ESG Improvers
Prenosni podskladi

Ciljni podsklad

Amundi S.F. - European Equity Market Plus
Amundi Funds European Equity ESG Improvers
Amundi S.F. - European Research
Podrobna primerjava prenosnih in ciljnih podskladov je na voljo v Prilogah 1 in 2.

DAN ZDRUŽITVE:
19. november 2021 opolnoči (po luksemburškem času)
OZADJE:
Glavni cilj združitve je ustvariti učinkovitost vlaganja in ekonomijo obsega ter tako racionalizirati obstoječe nabore izdelkov
skupine Amundi glede na podobnosti med naložbenimi strategijami prenosnih in ciljnih podskladov.
STROŠKI ZDRUŽITVE:
Stroške združitve bo krila družba za upravljanje z izjemo bančnih in transakcijskih stroškov.
VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRAVILNIKI:
Združitev je skladna z 8. poglavjem zakona o kolektivnem naložbenem podjemu, sprejetim dne 17. decembra 2010, kakor je
bil spremenjen, in 21. členom upravljavskih predpisov sklada Amundi S.F. kot tudi 33. členom statuta Amundi Funds.
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Postopek združitve

POTEK DOGODKOV NA DAN ZDRUŽITVE:
Na datum združitve bodo vsa sredstva in obveznosti prenosnih podskladov preneseni v ciljne podsklade. Prenosni podskladi
bodo prenehali obstajati.
V zameno za enote ustreznega razreda prenosnih podskladov bodo imetniki enot prenosnih podskladov prejeli omejeno
število delnic ustreznega razreda, ki bo enako številu enot ustreznega razreda prenosnih podskladov, pomnoženem z
ustreznim razmerjem menjave. Deleži delnic bodo zaokroženi na tri decimalna mesta.
Razmerje menjave bo izračunano z deljenjem čiste vrednosti enot ustreznega razreda prenosnega podsklada, z dne 19.
novembra 2021, s čisto vrednostjo delnic ustreznega razreda ciljnih podskladov z enakim datumom.
Na dan združitve bodo imetniki enot prenosnih podskladov postali delničarji ciljnih podskladov.
POROČILO O ZDRUŽITVI:
Revizor sklada Amundi S.F. bo izdal poročilo o združitvi, ki si ga bo mogoče brezplačno ogledati na sedežu družbe za
upravljanje.
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Vpliv združitev

Združitev ne bo pomembno vplivala na portfelj ali uspešnost ciljnih podskladov in na vas kot na delničarja ciljnih podskladov.
Sredstva prenosnih podskladov bodo usklajena z naložbenim ciljem in politiko ciljnih podskladov.
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Časovnica trgovanja

IZPLAČILO IN ZAMENJAVA:
Svoje delnice si lahko izplačate ali zamenjate brez dodatnih stroškov izplačila ali zamenjave (če obstajajo) od dne izdaje tega
obvestila do dne 12. novembra 2021 do 14:00 (po luksemburškem času), po ustrezni čisti vrednosti sredstev na delnico. Za
transakcije po tem datumu veljajo običajne ustrezne provizije. Za delničarje, ki delujejo preko italijanskih distributerjev, je
zadnji dan za sprejem naročil 11. november 2021.
VPLAČILA IN ZAMENJAVA:
Združitev ne bo vplivala na vplačila in zamenjave v delnice ciljnih podskladov.
PRENOSI:
Združitev ne bo vplivala na prenose delnic ciljnih podskladov.
TRANSAKCIJE PO ZDRUŽITVI:
Svoje delnice lahko odkupire ali zamenjate na kateri koli obračunski dan, kot je opisano v prospektu podjetja Amundi Funds.
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Kaj morate storiti?

1. Če ste z združitvijo zadovoljni, vam ni treba ukrepati.
2.Če si izplačate ali zamenjate naložbo pred 12. novembrom 2021 ob14:00, vam ne bo zaračunana nobena provizija
za izplačilo ali zamenjavo (če obstaja). Navodila za trgovanje lahko nastavite kot običajno. Če pa želite delnice
zamenjati z delnicami drugega podsklada Amundi Funds z višjo prodajno provizijo, vam bo zaračunana tudi provizija za
zamenjavo v višini razlike med obema prodajnima provizijama.
Luksemburg, 13. oktober 2021.

IME SKLADA:
Amundi Funds
PRAVNA OBLIKA:
SICAV
SEDEŽ DRUŽBE:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg
DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE:
Amundi Luxembourg S.A.
VIRI:
Prospekt, dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje in najnovejša finančna poročila so na voljo na:
www.amundi.lu/amundi-funds

4

Obvestilo za delničarje

06

13. oktober 2021

Priloga 1 – Primerjava med prenosnimi podskladi in ciljnimi podskladi

V naslednjih tabelah so prikazane glavne razlike med prenosnimi in ciljnimi podskladi:
i.

Združitev »Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year« v »Amundi Funds Euro Aggregate Bond«
Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
Pravna oblika

Fonds commun de placement kot luksemburški kolektivni
naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje

Société d’investissement à capital variable kot
luksemburški kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje

Naložbeni cilji/politika
Cilj
Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju
razpolaganja.
Politika
Podsklad vlaga pretežno v obveznice evropskih vlad,
denominirane v evrih, ki jih izdajo lokalne vlade,
nadnacionalni in občinski subjekti, ter imajo preostalo
zapadlost med 3 in 5 let. Podsklad lahko vloži do 10 %
svojih sredstev v druge UCI in UCITS.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito upravljanje
portfelja in povečanje izpostavljenosti različnim
sredstvom, trgom ali virom prihodka.
Vlagatelji se morajo zavedati, da podsklad izvaja
naložbeno strategijo, ki želi doseči donose, podobnem
donosom referenčnega indeksa.
Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan in skuša preseči (po
veljavnih provizijah) indeks JP Morgan GBI EMU 3-5 Yrs.
Podsklad je v glavnem izpostavljen izdajateljem
primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada
diskrecijsko, zato bo izpostavljen izdajateljem, ki niso
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
obseg odstopanj od primerjalnega indeksa pa naj bi bil
omejen. istočasno pa upravljavec želi ustvariti presežni
donos z upravljanjem specifičnih strategij prekrivanja.
Naložbeni proces
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike in upošteva negativne vplive naložbenih
odločitev na trajnostne dejavnike, kot so podrobneje
opredeljeni v poglavju »Trajnostne naložbe« prospekta.
Upravljavec naložb sestavi portfelj, ki ohranja raven
tveganja, podobno tisti kot pri indeksu JP
Morgan GBI EMU 3-5, s sposobnostjo zagotavljanja
višjega donosa z uporabo strategije z obvladovanim
tveganjem, ki je zasnovana, da poveča donose podsklada,
pri tem pa omejuje relativni odklon od donosa indeksa.
Običajno je strategija prekrivanja usmerjena k razponom
donosa in trajanja, naložbenim strategijam, povezanim z
obrestnimi merami, ter skuša izkoristiti razlike v cenah
med povezanimi finančnimi instrumenti ali pa lahko
temelji tudi na usmeritvi določenega vrednostnega

Cilj
Doseči rast prihodka in kapitala (skupnega donosa).
Naložbe
Podsklad vlaga pretežno v dolžniške instrumente
(obveznice in instrumente denarnega trga), denominirane
v evrih. Naložbe lahko vključujejo vrednostne papirje,
zavarovane s hipoteko (MBS).
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v instrumente,
denominirane v evrih. Ti vključujejo:
- dolžniške instrumente, ki jih izdajo vlade ali državne
ustanove iz evrskega območja ali nadnacionalni subjekti,
kot je Svetovna banka;
- podjetniške dolžniške instrumente z visoko bonitetno
oceno;
- obveznice MBS (do 20 % čistih sredstev).
Podsklad vlaga vsaj 50 % čistih sredstev v obveznice,
denominirane v evrih. Ob upoštevanju zgornjih politik
lahko podsklad vlaga tudi v druge oblike dolžniških
instrumentov in depozite ter spodaj naštete instrumente
do navedenih deležev čistih sredstev:
- zamenljive obveznice: 25%
- lastniški kapital in z njim povezane instrumente: 10%
- UCITS/UCI: 10%
Izpostavljenost
podsklada
pogojno
zamenljivim
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.
Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan in skuša preseči (po
veljavnih provizijah) indeks Bloomberg Barclays Euro
Aggregate (E) (»primerjalni indeks«) v priporočenem
obdobju razpolaganja. Podsklad je v glavnem izpostavljen
izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje
podsklada diskrecijsko, zato bo izpostavljen izdajateljem,
ki niso vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
vendar se pričakuje, da bo obseg odstopanja od
primerjalnega indeksa znaten.
Izvedeni finančni instrumenti
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente za
zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito upravljanje
portfelja. Podsklad lahko uporablja kreditne izvedene
finančne instrumente (do 40 % čistih sredstev).
Postopek upravljanja
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:

papirja.

Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike in upošteva negativne vplive naložbenih
odločitev na trajnostne dejavnike, kot so podrobneje
opredeljeni v poglavju »Trajnostne naložbe« prospekta.
Skupina za naložbe analizira obrestne mere in
gospodarske trende (od zgoraj navzdol) za prepoznavanje
segmenta trga obveznic, za katerega se zdi verjetno, da bo
ponudil najboljše tveganju prilagojene donose. Skupina za
naložbe nato uporabi tehnične in osnovne analize,
vključno s kreditno analizo, da izbere izdajatelje in
vrednostne papirje (od spodaj navzgor) ter sestavi
raznovrsten portfelj.
Profil tipičnih vlagateljev

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali nič
izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine ali vsega
vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v priporočenem
obdobju razpolaganja.

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali
nič izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine
ali vsega vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe in si zagotoviti
dohodek v priporočenem obdobju razpolaganja.

Glavna tveganja
Seznam tveganj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznam tveganj

Kolektivne naložbe
Nasprotna stranka
Kredit
Valuta
Izvedeni finančni instrumenti
Zavarovanje
Obrestna mera
Likvidnost
Trg
Dejavnost
Tveganje trajnostnih naložb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasprotna stranka
Kredit
Valuta
Osnovno tveganje
Izvedeni finančni instrumenti
Zavarovanje
Visok donos
Obrestna mera
Naložbeni sklad
Likvidnost
Upravljanje
Trg
MBS/ABS
Dejavnost
Predplačilo in odlog plačila
Tveganje trajnostnih naložb

Izpostavljenost sredstev poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 55%
Največja: 75%

•

Posli začasne prodaje in začasnega odkupa

Pričakovana: 15%
Največja: 100%
•

Posojanje vrednostnih papirjev

Pričakovana: 30%
Največja: 90%
•

Izposojanje vrednostnih papirjev

Pričakovana: 0%
Največja: 20%
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
Primerjalni indeks provizije za uspešnost

Brez

Indeks Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)
Trgovanje z enotami/delnicami

Zahtevki, ki jih agent za prenos prejme do 18:00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo obdelana še
tisti dan po NAV, ki bo izračunan za tisti dan.

Zahtevki, prejeti in sprejeti do 14.00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo običajno
obdelani po NAV za tisti obračunski dan (D). Poravnava
se izvede najkasneje D+3.
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Združitev »Amundi S.F. - European Equity Market Plus« v »Amundi Funds European Equity ESG Improvers«
Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
Pravna oblika

Fonds commun de placement kot luksemburški kolektivni
naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje

Société d’investissement à capital variable kot
luksemburški kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje

Naložbeni cilji/politika
Cilj
Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju
razpolaganja.

Cilj
Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju
razpolaganja.

Politika
Podsklad vlaga pretežno v širok razpon lastniških
deležev podjetij s sedežem ali s pomembnim deležem
poslovanja v Evropi.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI
in UCITS.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente
za zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito upravljanje
portfelja in povečanje izpostavljenosti različnim
sredstvom, trgom ali virom prihodka.
Vlagatelji se morajo zavedati, da podsklad izvaja
naložbeno strategijo, ki želi doseči donose, podobnem
donosom referenčnega indeksa.

Naložbe
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti
ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. Podsklad
vlaga pretežno v širok razpon lastniških deležev podjetij s
sedežem ali s pomembnim deležem poslovanja v Evropi.
Čeprav je cilj upravljavca naložb vlagati v vrednostne
papirje s področja ESG, pa nimajo vse naložbe podsklada
vključene te komponente; takšne naložbe v nobenem
primeru ne presegajo 10 % podsklada.
Te naložbe nimajo valutnih omejitev.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi
v druge oblike lastniškega kapitala, instrumente
denarnega trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa
lahko vloži tudi v druge KNP-je in KNPVP.

Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan s sklicevanjem na indeks
MSCI Europe in ga skuša preseči (po veljavnih provizijah).
Podsklad je v glavnem izpostavljen izdajateljem
primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada
diskrecijsko, zato bo izpostavljen izdajateljem, ki niso
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
obseg odstopanj od primerjalnega indeksa pa naj bi bil
omejen.
Naložbeni proces
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike in upošteva negativne vplive naložbenih
odločitev na trajnostne dejavnike, kot so podrobneje
opredeljeni v poglavju »Trajnostne naložbe« prospekta.
Upravljavec naložb sestavi portfelj, ki ohranja raven
tveganja, podobno tisti kot pri indeksu MSCI Europe, s
sposobnostjo zagotavljanja višjega donosa z uporabo
notranjih kvantitativnih modelov in raziskav izbora
delnic, ki hkrati omejuje relativni odklon od donosa
indeksa.

Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan s sklicevanjem na indeks
MSCI Europe (»primerjalni indeks«) in ga skuša preseči
(po veljavnih provizijah) v priporočenem obdobju
razpolaganja. Podsklad je v glavnem izpostavljen
izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje
podsklada diskrecijsko, zato bo vlagal v izdajatelje, ki niso
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
obseg odstopanj od primerjalnega indeksa pa naj bi bil
velik. Nadalje je podsklad določil primerjalni indeks kot
referenčni primerjalni indeks za namen uredbe o
razkritju. Primerjalni indeks je splošni tržni indeks, ki ne
ocenjuje ali vključuje svojih sestavnih delov glede na
značilnosti okolja in zato ni usklajen z značilnostmi okolja,
ki jih spodbuja podsklad. Informacije v zvezi z
metodologijo, uporabljeno za izračun primerjalnega
indeksa, lahko najdete na povezavi www.amundi.com.
Izvedeni finančni instrumenti
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente za
zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito upravljanje
portfelja in povečanje izpostavljenosti (kratkoročne ali
dolgoročne) različnim sredstvom, trgom ali drugim
naložbenim priložnostim (vključno z izvedenimi
finančnimi instrumenti, osredotočenimi na lastniški
kapital).
Postopek upravljanja
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike, kot so podrobneje opredeljeni v poglavju
»Trajnostne naložbe« prospekta. Cilj upravljavca naložb je
zagotoviti alfa z vlaganjem v podjetja, ki so v svoje
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
poslovanje že sprejela ali še bodo sprejela pozitivno
krivuljo ESG. Upravljavec naložb identificira naložbene
priložnosti, ki so usklajene s ciljem ustvarjanja alfa, z
osredotočanjem na vključevanje podjetij, ki bodo močno
izboljšala ESG v prihodnosti, in z vlaganjem v podjetja, ki
imajo trenutno najboljše rezultate ESG v svojih sektorjih.
Poleg tega si podsklad prizadeva doseči oceno ESG svojega
portfelja, ki bo višja od ocene primerjalnega indeksa. Pri
določanju rezultata ESG podsklada in primerjalnega
indeksa se uspešnost ESG oceni s primerjavo povprečne
uspešnosti vrednostnega papirja in uspešnosti v panogi
izdajatelja vrednostnega papirja, in sicer z vidika vsake od
treh lastnosti ESG, torej okoljske, družbene in
upravljavske. Izbira vrednostnih papirjev z metodologijo
ocenjevanja ESG Amundi upošteva negativne vplive
naložbenih odločitev na trajnostne dejavnike, povezane z
okoljsko usmeritvijo podsklada.
Pri analiziranju rezultata ESG glede na primerjalne
indekse se podsklad primerja z rezultatom primerjalnega
ESG po izključitvi 20 % najnižje ocenjenih vrednostnih
papirjev z vidika ESG iz primerjalnega indeksa.
Klasifikacija v skladu z uredbo o razkritju

6. člen Podsklad

8. člen Podsklad
Profil tipičnih vlagateljev

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali
nič izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine
ali vsega vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja.
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki podsklada
lastniškega kapitala za nemške davčne namene.

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali
nič izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine
ali vsega vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v priporočenem
obdobju razpolaganja.

Glavna tveganja
Seznam tveganj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznam tveganj

Kolektivne naložbe
Nasprotna stranka
Valuta
Izvedeni finančni instrumenti
Lastniški kapital
Zavarovanje
Likvidnost
Trg
Dejavnost
Tveganje trajnostnih naložb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osredotočenost
Nasprotna stranka
Valuta
Osnovno tveganje
Izvedeni finančni instrumenti
Lastniški kapital
Zavarovanje
Naložbeni sklad
Likvidnost
Upravljanje
Trg
Dejavnost
Tveganje trajnostnih naložb

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 5%
Največja: 10 % (le neustanovljena)

Pričakovana: 5%
Največja: 100%

Izpostavljenost sredstev poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
Pričakovana: 5%

•

Posli začasne prodaje in začasnega odkupa
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:

Največja: 25%
Pričakovana: 0%
Največja: 20%
•
Posojanje vrednostnih papirjev
Pričakovana: 5%
Največja: 90%
•

Izposojanje vrednostnih papirjev

Pričakovana: 0%
Največja: 20%
Priporočeno obdobje razpolaganja
6 let

5 let
Trgovanje z enotami/delnicami

Zahtevki, ki jih agent za prenos prejme do 18:00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo obdelana še
tisti dan po NAV, ki bo izračunan za tisti dan.

iii.

Zahtevki, prejeti in sprejeti do 14.00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo običajno
obdelani po NAV za tisti obračunski dan (D). Poravnava
se izvede najkasneje D+3.

Združitev »Amundi S.F. European Research« v »Amundi Funds European Equity ESG Improvers«
Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
Pravna oblika

Fonds commun de placement kot luksemburški kolektivni
naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne
papirje

Société d’investissement à capital variable kot
luksemburški kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v
prenosljive vrednostne papirje

Naložbeni cilji/politika
Cilj
Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju
razpolaganja.

Cilj
Povečati vrednost vaše naložbe v priporočenem obdobju
razpolaganja.

Politika
Podsklad vlaga pretežno v širok razpon lastniškega
kapitala podjetij s sedežem ali pomembnim deležem
poslovanja v Evropi.
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI
in UCITS.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente,
zlasti terminske posle in terminske pogodbe, za
zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito upravljanje
portfelja.

Naložbe
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti
ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. Podsklad
vlaga pretežno v širok razpon lastniških deležev podjetij s
sedežem ali s pomembnim deležem poslovanja v Evropi.
Čeprav je cilj upravljavca naložb vlagati v vrednostne
papirje s področja ESG, pa nimajo vse naložbe podsklada
vključene te komponente; takšne naložbe v nobenem
primeru ne presegajo 10 % podsklada.
Te naložbe nimajo valutnih omejitev.
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi
v druge oblike lastniškega kapitala, instrumente
denarnega trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa
lahko vloži tudi v druge KNP-je in KNPVP.

Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan s sklicevanjem na indeks
MSCI Europe in ga skuša preseči (po veljavnih provizijah).
Podsklad je v glavnem izpostavljen izdajateljem
primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada
diskrecijsko, zato bo izpostavljen izdajateljem, ki niso
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
vendar naj bi bil obseg odstopanja od primerjalnega
indeksa znaten.

Primerjalni indeks
Podsklad je aktivno upravljan s sklicevanjem na indeks
MSCI Europe (»primerjalni indeks«) in ga skuša preseči
(po veljavnih provizijah) v priporočenem obdobju
razpolaganja. Podsklad je v glavnem izpostavljen
izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:

Naložbeni proces
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike in upošteva negativne vplive naložbenih
odločitev na trajnostne dejavnike, kot so podrobneje
opredeljeni v poglavju »Trajnostne naložbe« prospekta.
Upravljavec naložb na podlagi kombinacije kvantitativne
in temeljne analize izbere nadpovprečno dolgoročno
perspektivne delnice in obveznice.

podsklada diskrecijsko, zato bo vlagal v izdajatelje, ki niso
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja
izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom,
obseg odstopanj od primerjalnega indeksa pa naj bi bil
velik. Nadalje je podsklad določil primerjalni indeks kot
referenčni primerjalni indeks za namen uredbe o
razkritju. Primerjalni indeks je splošni tržni indeks, ki ne
ocenjuje ali vključuje svojih sestavnih delov glede na
značilnosti okolja in zato ni usklajen z značilnostmi okolja,
ki jih spodbuja podsklad. Informacije v zvezi z
metodologijo, uporabljeno za izračun primerjalnega
indeksa, lahko najdete na povezavi www.amundi.com.
Izvedeni finančni instrumenti
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente za
zmanjšanje raznih tveganj, učinkovito upravljanje
portfelja in povečanje izpostavljenosti (kratkoročne ali
dolgoročne) različnim sredstvom, trgom ali drugim
naložbenim priložnostim (vključno z izvedenimi
finančnimi instrumenti, osredotočenimi na lastniški
kapital).
Postopek upravljanja
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne
dejavnike, kot so podrobneje opredeljeni v poglavju
»Trajnostne naložbe« prospekta. Cilj upravljavca naložb je
zagotoviti alfa z vlaganjem v podjetja, ki so v svoje
poslovanje že sprejela ali še bodo sprejela pozitivno
krivuljo ESG. Upravljavec naložb identificira naložbene
priložnosti, ki so usklajene s ciljem ustvarjanja alfa, z
osredotočanjem na vključevanje podjetij, ki bodo močno
izboljšala ESG v prihodnosti, in z vlaganjem v podjetja, ki
imajo trenutno najboljše rezultate ESG v svojih sektorjih.
Poleg tega si podsklad prizadeva doseči oceno ESG svojega
portfelja, ki bo višja od ocene primerjalnega indeksa. Pri
določanju rezultata ESG podsklada in primerjalnega
indeksa se uspešnost ESG oceni s primerjavo povprečne
uspešnosti vrednostnega papirja in uspešnosti v panogi
izdajatelja vrednostnega papirja, in sicer z vidika vsake od
treh lastnosti ESG, torej okoljske, družbene in
upravljavske. Izbira vrednostnih papirjev z metodologijo
ocenjevanja ESG Amundi upošteva negativne vplive
naložbenih odločitev na trajnostne dejavnike, povezane z
okoljsko usmeritvijo podsklada.
Pri analiziranju rezultata ESG glede na primerjalne
indekse se podsklad primerja z rezultatom primerjalnega
ESG po izključitvi 20 % najnižje ocenjenih vrednostnih
papirjev z vidika ESG iz primerjalnega indeksa.

Klasifikacija v skladu z uredbo o razkritju
6. člen Podsklad

8. člen Podsklad
Profil tipičnih vlagateljev

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali
nič izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine
ali vsega vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja.
• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki podsklada
lastniškega kapitala za nemške davčne namene.

Priporočljivo za male vlagatelje
• ki imajo osnovno znanje o vlaganju v sklade in malo ali
nič izkušenj z vlaganjem v podsklad ali podobne sklade;
• ki se zavedajo tveganja zaradi izgube določene količine
ali vsega vloženega kapitala;
• ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v
priporočenem obdobju razpolaganja.
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Prenosni podsklad:

Ciljni podsklad:
Glavna tveganja

Seznam tveganj
•
•
•
•
•
•
•
•

Seznam tveganj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolektivne naložbe
Osredotočenost
Nasprotna stranka
Izvedeni finančni instrumenti
Lastniški kapital
Trg
Dejavnost
Tveganje trajnostnih naložb

Osredotočenost
Nasprotna stranka
Valuta
Osnovno tveganje
Izvedeni finančni instrumenti
Lastniški kapital
Zavarovanje
Naložbeni sklad
Likvidnost
Upravljanje
Trg
Dejavnost
Tveganje trajnostnih naložb

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS)
Pričakovana: 10%
Največja: 20 % (le neustanovljena)

Pričakovana: 5%
Največja: 100%

Izpostavljenost sredstev poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT)
•

Pričakovana: 5%
Največja: 25%

Posli začasne prodaje in začasnega odkupa

Pričakovana: 0%
Največja: 20%
•

Posojanje vrednostnih papirjev

Pričakovana: 5%
Največja: 90%
•

Izposojanje vrednostnih papirjev

Pričakovana: 0%
Največja: 20%
Trgovanje z enotami/delnicami
Zahtevki, ki jih agent za prenos prejme do 18:00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo obdelana še
tisti dan po NAV, ki bo izračunan za tisti dan.

07

Zahtevki, prejeti in sprejeti do 14.00 po
srednjeevropskem času na delovni dan, bodo običajno
obdelani po NAV za tisti obračunski dan (D). Poravnava
se izvede najkasneje D+3.

Priloga 2 – Tabela združitev razredov enot in delnic v skladu z ISIN

Razredi enot prenosnih podskladov se bodo združili v ustrezne razrede delnic (v isti valuti) ciljnih podskladov.
V naslednji tabeli je primerjava glavnih razlik med razredi enot prenosnih podskladov in razredi delnic ciljnih podskladov.
a)

Združitev »Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year« v »Amundi Funds Euro Aggregate Bond«
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i.

13. oktober 2021

Združitev »Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred A – EUR (AD) distribucija (LU0281584838)« v »Amundi
Funds Euro Aggregate Bond – razreda A2 EUR (AD), distribucija (LU1103159619)«
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred A – EUR (AD) distribucija
LU0281584838

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Razred A2 EUR (AD) distribucija
LU1103159619

2

3

Stalni stroški

0,73%

1,15%

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,60%

0,90%

Brez

0,20%

Sintetični indeks tveganj in donosa

Administrativna provizija (maks.)

ii.

Združitev »Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred A EUR, nedistribucija (LU0367809836)« v »Amundi
Funds Euro Aggregate Bond - razred A2 EUR, nedistribucija (LU1103159536)«
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred A EUR, nedistribucija
LU0367809836

Ciljni podsklad
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Razred A2 EUR, nedistribucija
LU1103159536

2

3

Stalni stroški

0,73%

1,15%

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,60%

0,90%

Brez

0,20%

Sintetični indeks tveganj in donosa

Administrativna provizija (maks.)

iii.

Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred E EUR, nedistribucija (LU0271691478) v Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – razred E2 EUR, nedistribucija (LU1882468009)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred E EUR, nedistribucija
LU0271691478

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Razred E2 EUR, nedistribucija
LU1882468009

2

3

Stalni stroški

1,20%

0,95%

Vstopni stroški (maks.)

1,75%

4,00%

Provizija za upravljanje (maks.)

1,05%

0,70%

Brez

0,20%

Sintetični indeks tveganj in donosa

Administrativna provizija (maks.)

iv.

Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred F EUR, nedistribucija (LU0279958887) v Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – F EUR, nedistribucija (LU1882468348)
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Sintetični indeks tveganj in donosa
Stalni stroški
Provizija za uspešnost
Provizija za upravljanje (maks.)
Administrativna provizija (maks.)

v.

13. oktober 2021

Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred F EUR, nedistribucija
LU0279958887

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
razreda F EUR, nedistribucija
LU1882468348

2

3

1,75%

1,45%

Brez

20,00%

1,60%

1,20%

Brez

0,20%

Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred H EUR, nedistribucija (LU0332132553) v Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – razred M2 EUR, nedistribucija (LU1882469072)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred H EUR, nedistribucija
LU0332132553

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Razred M2 EUR, nedistribucija
LU1882469072

2

3

Stalni stroški

0,68%

0,56%

Vstopni stroški (maks.)

2,00%

Brez

Provizija za upravljanje (maks.)

0,55%

0,45%

Brez

0,10%

0,05%

0,01%

Sintetični indeks tveganj in donosa

Administrativna provizija (maks.)
Davek na vplačila (taxe
d’abonnement)

vi.

Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred I EUR, nedistribucija (LU0400221809) v Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – razred I2 EUR, nedistribucija (LU1882468694)

Sintetični indeks tveganj in donosa
Stalni stroški
Administrativna provizija (maks.)

vii.

Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred I EUR, nedistribucija
LU0400221809

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Razred I2 EUR, nedistribucija
LU1882468694

2

3

0,49%

0,51%

Brez

0,10%

Združitev Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – razred R EUR, nedistribucija (LU1706853774) v Amundi Funds
Euro Aggregate Bond – razred R2 EUR, nedistribucija (LU1882469312)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred R EUR, nedistribucija
LU1706853774

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
R2 EUR, nedistribucija
LU1882469312

2

3

Stalni stroški

0,53%

0,70%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,40%

0,45%

Sintetični indeks tveganj in donosa
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Administrativna provizija (maks.)

b)

13. oktober 2021

Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year
Razred R EUR, nedistribucija
LU1706853774

Ciljni podsklad:
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
R2 EUR, nedistribucija
LU1882469312

Brez

0,20%

Združitev »Amundi S.F. - European Equity Market Plus« v »Amundi Funds European Equity ESG Improvers«

i.

Združitev Amundi S.F. – European Equity Market Plus razreda A CHF, nedistribucija (LU0536711871) v Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – razred A2 CHF, nedistribucija (LU2359306847)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Razred A CHF, nedistribucija
LU0536711871

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred A2 CHF, nedistribucija
LU2359306847

Stalni stroški

0,64%

1,80%

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,50%

1,55%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

ii.

Združitev Amundi S.F. – European Equity Market Plus razreda A EUR, nedistribucija (LU0380935170) v Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – razred A2 EUR, nedistribucija (LU2359306920)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Razred A EUR, nedistribucija
LU0380935170

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred A2 EUR, nedistribucija
LU2359306920

Stalni stroški

0,64%

1,80%

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,50%

1,55%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

iii.

Združitev Amundi S.F. – European Equity Market Plus razreda E EUR, nedistribucija (LU0285097662) v Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – razred E2 EUR, nedistribucija (LU2151176695)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Razred E EUR, nedistribucija
LU0285097662

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred E2 EUR, nedistribucija
LU2151176695

Stalni stroški

0,79%

1,60%

Vstopni stroški (maks.)

4,75%

4,00%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,65%

1,35%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

iv.

Združitev Amundi S.F. – European Equity Market Plus razreda H EUR, nedistribucija (LU0383420295) v Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – razred M2 EUR, nedistribucija (LU2151177230)
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Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Razred H EUR, nedistribucija
LU0383420295

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred M2 EUR, nedistribucija
LU2151177230

Stalni stroški

0,49%

0,81%

Vstopni stroški (maks.)

2,00%

Brez

Provizija za upravljanje (maks.)

0,35%

0,70%

Brez

0,10%

0,05%

0,01%

Administrativna provizija (maks.)
Davek na vplačila (taxe
d’abonnement)

v.

Združitev Amundi S.F. – European Equity Market Plus razreda I EUR, nedistribucija (LU1619842302) v Amundi
Funds European Equity ESG Improvers – razred I2 EUR, nedistribucija (LU2330497277)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Equity Market
Plus
Razred I EUR, nedistribucija
LU1619842302

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred I2 EUR, nedistribucija
LU2330497277

Stalni stroški

0,35%

0,81%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,25%

0,70%

Brez

0,10%

Administrativna provizija (maks.)

c)

13. oktober 2021

Združitev »Amundi S.F. - European Research« v »Amundi Funds European Equity ESG Improvers«
i.

Združitev Amundi S.F. - European Research – razred A USD, nedistribucija (LU1920533236) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred A USD, nedistribucija (LU2359307068)

Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred A USD, nedistribucija
LU1920533236

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred A USD, nedistribucija
LU2359307068

Stalni stroški

1,63%

1,60%

Provizija za uspešnost

15,00%

20,00%

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

1,50%

1,35%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

ii.

Združitev Amundi S.F. - European Research – razred A EUR, nedistribucija (LU1920533400) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred A USD, nedistribucija (LU2151176349)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred A EUR, nedistribucija
LU1920533400

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred A EUR, nedistribucija
LU2151176349

Stalni stroški

1,63%

1,60%

Provizija za uspešnost

15,00%

20,00%
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Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred A EUR, nedistribucija
LU1920533400

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred A EUR, nedistribucija
LU2151176349

Vstopni stroški (maks.)

5,00%

4,50%

Provizija za upravljanje (maks.)

1,50%

1,35%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

iii.

Združitev Amundi S.F. - European Research – razred C EUR, nedistribucija (LU1920533749) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred C EUR, nedistribucija (LU2359307498)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred C EUR, nedistribucija
LU1920533749

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred C EUR, nedistribucija
LU2359307498

Stalni stroški

2,63%

2,60%

Provizija za upravljanje (maks.)

1,50%

1,35%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

iv.

Združitev Amundi S.F. - European Research - razred E EUR, nedistribucija (LU1920533822) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred E2 EUR, nedistribucija (LU2151176695)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred E EUR, nedistribucija
LU1920533822

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred E2 EUR, nedistribucija
LU2151176695

Stalni stroški

1,65%

1,60%

Vstopni stroški (maks.)

4,75%

4,00%

Provizija za upravljanje (maks.)

1,50%

1,35%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

v.

Amundi S.F. - European Research – razred F EUR, nedistribucija (LU1920534044) v Amundi Funds European
Equity ESG Improvers – razred F EUR, nedistribucija (LU2151176778)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred F EUR, nedistribucija
LU1920534044

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred F EUR, nedistribucija
LU2151176778

Provizija za uspešnost

25,00%

20,00%

Provizija za upravljanje (maks.)

2,25%

2,15%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)

vi.

Združitev Amundi S.F. - European Research - razred G EUR, nedistribucija (LU1920534127) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred G EUR, nedistribucija (LU2151176851)
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Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razreda G EUR, nedistribucija
LU1920534127

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razreda G EUR, nedistribucija
LU2151176851

Stalni stroški

2,15%

1,75%

Distribucijska provizija

0,50%

0,35%

Provizija za uspešnost

Brez

20,00%

1,50%

1,15%

Brez

0,20%

Provizija za upravljanje (maks.)
Administrativna provizija (maks.)

vii.

Združitev Amundi S.F. - European Research - razred H EUR, nedistribucija (LU1920534390) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred M2 EUR, nedistribucija (LU2151177230)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred H EUR, nedistribucija
LU1920534390

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred M2 EUR, nedistribucija
LU2151177230

Stalni stroški

0,93%

0,81%

Vstopni stroški (maks.)

2,00%

Brez

Provizija za upravljanje (maks.)

0,80%

0,70%

Brez

0,10%

0,05%

0,01%

Administrativna provizija (maks.)
Davek na vplačila (taxe
d’abonnement)

viii.

Združitev Amundi S.F. - European Research - razred I EUR, nedistribucija (LU1920534473) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred I2 EUR, nedistribucija (LU2330497277)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred I EUR, nedistribucija
LU1920534473

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred I2 EUR, nedistribucija
LU2330497277

Stalni stroški

0,74%

0,81%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,65%

0,70%

Brez

0,10%

Administrativna provizija (maks.)

ix.

Združitev Amundi S.F. - European Research - razred I USD, nedistribucija (LU1920534556) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred I2 USD, nedistribucija (LU2359307571)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred I USD, nedistribucija
LU1920534556

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred I2 USD, nedistribucija
LU2359307571

Stalni stroški

0,74%

0,81%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,65%

0,70%

Brez

0,10%

Administrativna provizija (maks.)
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Združitev Amundi S.F. - European Research - razred R EUR, nedistribucija (LU1920534630) v Amundi Funds
European Equity ESG Improvers – razred R2 EUR, nedistribucija (LU2359307654)
Prenosni podsklad:
Amundi S.F. - European Research
Razred R EUR, nedistribucija
LU1920534630

Ciljni podsklad:
Amundi Funds European Equity ESG
Improvers
Razred R2 EUR, nedistribucija
LU2359307654

Stalni stroški

0,88%

1,15%

Provizija za upravljanje (maks.)

0,75%

0,90%

Brez

0,20%

Administrativna provizija (maks.)
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