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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. marca 2017 

 
Spoštovani delničarji! 
 
Uprava sklada Amundi Funds vas obvešča o naslednjih spremembah, ki so bile sprejete v zvezi s 
podskladom Amundi Funds – Equity Europe Conservative (v nadaljevanju: podsklad): 
 
Sprememba naložbene politike 
 
Z začetkom veljavnosti 2. maja 2017 bo naložbena politika podsklada »Amundi Funds - Equity Europe 
Conservative« spremenjena, da bi bolje odražala uporabo izvedenih instrumentov. 
 
Od 2. maja 2017 naprej se bo naložbena politika torej glasila: 
 
Cilj 
Doseči dolgoročno kapitalsko rast. Glavni cilj podsklada je po obračunanih provizijah preseči indeks MSCI Europe 
(reinvestirane dividende) tekom katerega koli petletnega obdobja, pri čemer želi doseči nižjo volatilnost. 
 
Naložbe 
Podsklad vlaga predvsem v evropske delnice.  
 
Podsklad zlasti vlaga najmanj 67 % sredstev v delnice podjetij, ki so v indeksu MSCI Europe, in najmanj 75 % 
čistih sredstev v podjetja, ki imajo sedež v Evropi ali v Evropi pretežno poslujejo. Pri teh naložbah ni omejitev 
glede valut. 
 
V skladu z zgoraj navedeno politiko lahko podsklad vlaga tudi v druge delnice in z njimi povezane instrumente, v 
zamenljive obveznice, obveznice, instrumente denarnega trga in v depozite, do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži 
v KNPVP/KNP. 
 
Izvedeni finančni instrumenti 

 

Podsklad lahko uporabi izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganjem in za učinkovito 
upravljanje portfelja. Do 2. maja 

 

podskladi uporabljajo izvedene finančne instrumente tudi za to, da bi povečali neto izpostavljenost, 

 

je bila podskladu poleg osnovnega izvedenega finančnega instrumenta (opredeljen na strani 94) odobrena 
uporaba finančnih pogodb na razlike. Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za zavarovanje 
pred tveganjem, za učinkovito upravljanje portfelja in za povečanje neto izpostavljenosti. 

Osnovna valuta  EUR. 
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Sprememba provizij razredov delnic 
 
 2. maja 2017 se bo upravljavska provizija razredov delnic podsklada Amundi Funds – Equity Europe 

Conservative povečala, kot sledi: 
 
 

Podskladi Razredi delnic upravljavska provizija do 
28. aprila 2017 

upravljavska provizija 
od 2. maja 2017 

 
 
 
 

Equity Europe 
Conservative 

IE 0,50 % 0,60 % 
IU 0,50 % 0,60 % 

IHU 0,50 % 0,60 % 
XE 0,35 % 0,40 % 
AE 1,30 % 1,50 % 

A2E 1,45 % 1,50 % 
AU 1,30 % 1,50 % 

AHU 1,30 % 1,50 % 
RE 0,50 % 0,60 % 

RHG 0,50 % 0,60 % 
 
 2. maja 2017 se bo administrativna provizija razreda delnic A2E podsklada Amundi Funds – Equity 

Europe Conservative povečala, kot sledi: 
 

Podskladi Razredi delnic administrativna provizija 
do 28. aprila 2017 

administrativna provizija  
od 2. maja 2017 

Equity Europe 
Conservative A2E 0,35 % 0,40 % 

 
 
Uvedba provizije za uspešnost v razredu delnic 
 
2. maja 2017 bo upravljavec naložb dobil pravico do provizije za uspešnost, ki bo znašala 20 % od donosa 
razreda delnic XE nad indeksom MSCI Europe (reinvestirane dividende). Opazovalno obdobje za izračun se 
začne 1. decembra in konča 30. novembra vsako leto. Prvo opazovalno obdobje se bo pričelo 2. maja 2017 
in končalo 30. novembra 2018. 
 
Če se s spremembami v zvezi z upravljavskimi provizijami ne strinjate, imate pravico do odkupa delnic brez 
odkupne provizije v 30 dneh po oddaji tega dopisa. 
 
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 Europe Conservative,  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/�

	Cilj
	Naložbe
	Izvedeni finančni instrumenti

