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Spoštovani delničar, 
 
Upravni odbor krovnega sklada Amundi Funds (»upravni odbor«) vas želi obvestiti o naslednjih spremembah: 
 
1. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Euro High Yield Bond in Amundi Funds 

Euro High Yield Short Term Bond 
 

Z 8. junijem 2022 bosta naložbena politika in postopek upravljanja podskladov Amundi Funds Euro High Yield Bond in 
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond spremenjena tako, da bosta: 

− vključevala dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njunih primerjalnih 
indeksov naložb namesto njunega področja naložb; 

− odražala, da so bili njuni primerjalni indeksi določeni kot referenčni primerjalni indeksi za namen uredbe o razkritju. 
 

2. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Polen Capital Global Growth 
 
Z 8. junijem 2022 bo naložbena politika podsklada Amundi Funds Polen Capital Global Growth spremenjena z namenom 
povečati  

− minimalno tržno kapitalizacijo podjetij, v katerih bo glavni del vloženih sredstev posklada, s 4 milijard USD na 10 
milijard USD; 

− naložbe v lastniški kapital podjetij s sedežem na trgih v razvoju s 30 % na do 35 % čistih sredstev v lastniškem 
kapitalu podjetij s sedežem na trgih v razvoju. 

 
Trenutna naložbena politika podsklada določa: 
 

»Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju.1 
Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij z veliko tržno kapitalizacijo z vsega sveta.  
 
Podsklad vlaga najmanj 51 % čistih sredstev v lastniški kapital podjetij z raznoliko tržno kapitalizacijo v vrednosti 
najmanj 4 milijarde USD. Podsklad lahko vloži do 30 % čistih sredstev v lastniški kapital podjetij s sedežem na trgih v 
razvoju.« 

 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 
 

»Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju.2 
Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij z veliko tržno kapitalizacijo z vsega sveta.  
 
Podsklad vlaga najmanj 51 % čistih sredstev v lastniški kapital podjetij z raznoliko tržno kapitalizacijo v vrednosti 
najmanj 10 milijard USD. Podsklad lahko vloži do 35 % čistih sredstev v lastniški kapital podjetij s sedežem na trgih v 
razvoju.« 

 
3. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds SBI FM India Equity 

 
Z 8. junijem 2022 bosta naložbena politika in postopek upravljanja podsklada Amundi Funds SBI FM India Equity 
spremenjena z namenom: 

− vključiti dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG njegovih primerjalnih 
indeksov; 

 
1 Klas ifikacija  v skladu z uredbo o razkritju, ki je  zače la  ve lja ti od 29. julija  2021. 
2 Klas ifikacija  v skladu z uredbo o razkritju, ki je  zače la  ve lja ti od 29. julija  2021. 
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− 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. 
 

4. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond 
 

Z 8. junijem 2022 bo naložbena politika podsklada Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond  
− spremenjena tako, da bodo omogočene glavne naložbe v vladne obveznice, kot dopolnilo podjetniškim obveznicam; 
− natančno dopolnjena glede trajanja povprečne obrestne mere portfelja, ki običajno ne bo daljše od 3 let in ne bo 

preseglo 4 let. 
 

Trenutna naložbena politika podsklada določa: 

»Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju.3 
Podsklad vlaga pretežno v raznovrsten portfelj kratkoročnih obveznic (običajno 1–3 leta), denominiranih v ameriških dolarjih ali 
drugih valutah OECD s trgov v razvoju. Te obveznice izdajajo podjetja, ki delujejo, imajo sedež ali poslujejo predvsem na trgih 
v razvoju oziroma je njihovo kreditno tveganje povezano s trgi v razvoju. Skupna izpostavljenost valutam s trgov v razvoju ne 
sme preseči 25 % sredstev podsklada. Poleg tega lahko podsklad vloži do 25 % svojih sredstev v obveznice z nakupnimi boni, 
do 10 % v pogojno zamenljive obveznice in do 5 % v lastniški kapital. 
 
Izpostavljenost podsklada ogroženim vrednostnim papirjem je omejena na 10 % sredstev.  
 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 

 
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 
državne in podjetniške obveznice trgov v razvoju, ki so denominirane v ameriških dolarjih ali drugih valutah držav OECD. 
Podjetniške obveznice s trgov v razvoju izdajajo podjetja, ki delujejo, imajo sedež ali opravijo velik delež poslovanja na trgih v 
razvoju. 
 
Trajanje povprečne obrestne mere portfelja običajno ne bo daljše od 3 let in ne bo preseglo 4 let. Skupna izpostavljenost valutam 
s trgov v razvoju ne sme preseči 25 % sredstev podsklada. Poleg tega lahko podsklad vloži do 25 % svojih sredstev v obveznice 
z nakupnimi boni, do 10 % v pogojno zamenljive obveznice in do 5 % v lastniški kapital. Izpostavljenost podsklada ogroženim 
vrednostnim papirjem je omejena na 10 % sredstev. Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 

 
5. Sprememba cilja, naložbene politike in postopka upravljanja: Amundi Funds Multi-Asset 

Sustainable Future 
 

Z 8. junijem 2022 bo podsklad Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future spremenjen z namenom: 
 

- okrepiti trajnostni naložbeni cilj podsklada z vključitvijo funkcij ESG v postopek upravljanja; 
- zagotoviti naložbe v višini najmanj 10 % sredstev podsklada v zelene, socialne in trajnostne obveznice, ki izpolnjujejo 

merila in usmeritve načel Green Bond, Social Bond in Sustainable Bond, kot jih je objavila ICMA. 
 
 

Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 
 

»Podsklad vlaga pretežno v širok razpon vrednostnih papirjev z vsega sveta, ki prispevajo k trajnostni prihodnosti, merjeno 
glede na kazalnike okoljskih, socialnih in upravljavskih izzivov. To lahko vključuje  
- obveznice, denominirane v evrih, z visoko bonitetno oceno in z najrazličnejšimi zapadlostmi, ki jih izdajajo vlade članic 

OECD ali nadnacionalni subjekti in/ali podjetja. Najmanj 10 % sredstev podsklada se vlaga v zelene, socialne in trajnostne 

 
3  Klas ifikacija  v skladu z uredbo o razkritju, ki je  zače la  ve lja ti od 29. julija  2021. 
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obveznice, ki izpolnjujejo merila in usmeritve načel Green Bond, Social Bond in Sustainable Bond, kot jih je objavila ICMA, 
z namenom financiranja energetskega prehoda in socialnega napredka; 

- obveznice, vezane na inflacijo; 
- do 10 % sredstev podsklada v pogojno zamenljivih obveznicah; 
- do 40 % sredstev podsklada v lastniškem kapitalu. 
Prispevek teh vrednostnih papirjev k trajnostnemu naložbenemu cilju se meri glede na ustrezne kazalnike okoljskih, socialnih 
in upravljavskih izzivov, kot je podrobneje opisano v nadaljevanju pod točko »Postopek upravljanja«. 

 
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.« 

 
Postopek upravljanja podsklada bo spremenjen z namenom izmeriti prispevek k trajnostnemu naložbenemu cilju podsklada 
glede na ustrezne kazalnike okoljskih, socialnih in upravljavskih izzivov. 

 
Spremenjen postopek upravljanja podsklada bo naslednji: 

 
»Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne dejavnike, kot so podrobneje opredeljeni v poglavju »Trajnostne 
naložbe« prospekta. 
Trajnostni naložbeni cilj je dosežen z vlaganjem v podjetja in izdajatelje, tako na globalnih trgih lastniških vrednostnih papirjev 
kot trgih vrednostnih papirjev s fiksno donosnostjo, ki ustvarjajo pozitiven dolgoročni okoljski oziroma socialni prispevek k 
trajnostni prihodnosti. Izbor vrednostnih papirjev izhaja iz tradicionalne finančne analize, izvedene v kombinaciji z nefinančno 
analizo, katere cilj je oceniti dejanski prispevek in zavezanost trajnostni prihodnosti.  
Za doseganje trajnostnega cilja sklad poleg izvajanja politike odgovornega vlaganja sklada Amundi uporablja še dodatna in 
posebna merila za izključitev podjetij in javnih izdajateljev na podlagi spornih dejavnosti (vključno s spornim orožjem, jedrskim 
orožjem in drugim orožjem, tobakom, premogom, nafto in plinom, proizvodnjo električne energije s pomočjo premoga, jedrske 
energije, nafte ali plina, žganimi pijačami, igrami na srečo, genskim inženiringom, krznom in pornografijo) in spornega vedenja 
(vključno z delom otrok, pravicami delavcev in človekovimi pravicami, vedenjem, ki je škodljivo za okolje, korupcijo, goljufijami, 
smrtno kaznijo, jedrsko energijo).  
Sklad izključuje tudi vsako podjetje ali izdajatelja z oceno ESG, nižjo od D, in sicer na podlagi lestvice ocenjevanja ESG Amundi 
in njegovega pristopa Best-in-Class, s ciljem zadržati le najboljšo polovico prvotnega področja v posameznem sektorju.   
Poleg tega sklad za posamezne izdajatelje uporablja naslednje kazalnike trajnostnosti v razsežnostih, navedenih v nadaljevanju, 
ki se obravnavajo kumulativno: 

1. Okoljska razsežnost: Cilj sklada je podpirati energetski in ekološki prehod, in sicer z vlaganjem v delnice in obveznice 
podjetij ter obveznice, ki jih izdajajo države in državni subjekti, ki so zavezani k zmanjševanju svojih emisij in 
spodbujanju uporabe obnovljive energije. Zato sklad vlaga samo v podjetja, ki imajo v zvezi s kazalnikom energetskega 
in ekološkega prehoda oceno ESG Amundi E ali višjo. Poleg tega sklad vlaga samo v države in državne subjekte, ki 
učinkovito izvajajo politiko glede podnebnih sprememb in imajo oceno ogljične politike E ali višjo. Te ocene 
predstavljajo izpostavljenost izdajatelja tranzicijskim tveganjem in njegovo sposobnost obvladovanja teh tveganj. 
Temeljijo na splošnih in posebnih sektorskih merilih, določenih z lastniško metodologijo sklada Amundi. 

2. Socialna razsežnost: Cilj sklada je podpirati družbeno odgovorno vrednostno verigo, in sicer z zavezanostjo k vlaganju 
v delnice in obveznice podjetij, ki upoštevajo interese deležnikov podjetja, se odgovorno vedejo do dobaviteljev ali 
strank in uvedejo postopek izbire, ki obravnava okoljska, družbena in upravljavska vprašanja. Zato sklad vlaga samo 
v podjetja, ki imajo v zvezi z merili družbeno odgovorne dobavne verige oceno ESG Amundi E ali višjo. Poleg tega 
sklad vlaga samo v države in državne subjekte, ki izvajajo socialne politike v povezavi s človekovimi pravicami, socialno 
kohezijo, človeškim kapitalom in državljanskimi pravicami ter imajo socialno oceno E ali višjo. 

3. Upravljavska razsežnost: Cilj sklada je podpirati pregledno in pošteno podjetniško upravljanje, in sicer z vlaganjem v 
delnice in obveznice podjetij, ki vključujejo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike v svojo poslovno strategijo in 
operativne postopke svojih vodstvenih organov, ter obenem zagotavljati, da je njegovo poslovanje pregledno in 
sledljivo, tako da se objavita letno poročilo o trajnostnem razvoju ter okoljska, socialna in upravljavska uspešnost. Zato 
sklad vlaga samo v podjetja, ki imajo v zvezi z merili poslovne strategije ESG oceno ESG Amundi E ali višjo. 

4. Nazadnje na podlagi načel Globalnega dogovora OZN: Cilj sklada je podpirati spoštovanje človekovih pravic, in sicer 
z vlaganjem v delnice in obveznice podjetij in držav, ki so zavezane k upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah in posledično mednarodnega humanitarnega prava. Zato sklad vlaga samo v podjetja in države, ki uporabljajo 
ta načela pri vodenju poslov oziroma narodov. 
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 Poleg tega se najmanj 10 % čistih sredstev sklada vlaga v zelene, socialne in trajnostne obveznice z namenom financiranja 
energetskega prehoda in socialnega napredka. 
 
Naš pristop k naložbam temelji na merilih in ocenah ESG, ki jih je določila in spremljala skupina za analizo ESG sklada Amundi 
v skladu z lastniškim okvirom za analizo ESG. Naložbeno področje podsklada (kot ga predstavlja primerjalni indeks) se zmanjša 
za najmanj 20 % zaradi izključitve vrednostnih papirjev z nižjo oceno ESG. Pri določanju ocene ESG podsklada in zmanjšanega 
naložbenega področja 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, socialne in upravljavske. Cilj izbire 
vrednostnih papirjev z metodologijo ocenjevanja ESG Amundi ter vrednotenja njihovega prispevka k okoljskim in družbenim 
ciljem je izogniti se negativnim vplivom naložbenih odločitev na trajnostne dejavnike, povezane z okoljsko usmeritvijo 
podsklada.« 

 
6. Preimenovanje podsklada; zamenjava upravljavca naložb in sprememba postopka 

upravljanja: Amundi Funds Global Convertible Bond 
 
Z 8. junijem 2022 bo: 

− podjetje Montpensier Finance kot upravljavec naložb podsklada zamenjalo podjetje Amundi Asset Management; 
− podsklad preimenovan v Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond; 
− priporočeno obdobje razpolaganja posodobljeno na 5 let; 
− postopek upravljanja spremenjen, kot sledi: 

 
»Postopek upravljanja 
Podsklad v svoj naložbeni proces vključuje trajnostne dejavnike, kot so podrobneje opredeljeni v poglavju »Trajnostne 
naložbe« prospekta. Ekipa za naložbe izbira vrednostne papirje na podlagi analize intrinzične vrednosti (od spodaj 
navzgor) ter nato spremlja občutljivost portfelja na razmere trgov lastniških vrednostnih papirjev in kreditnih trgov glede 
na njihova tržna pričakovanja (od zgoraj navzdol). Ekipa za naložbe aktivno upravlja tržno izpostavljenost in 
izpostavljenost tveganju s ciljem optimizirati asimetrični profil tveganja/donosnosti sklada. Poleg tega so vse zamenljive 
obveznice v portfelju podsklada vključene v naložbeno področje ESG, ki ga določi podjetje Montpensier Finance na 
podlagi izvajanja svojega 4-stopenjskega postopka izključitve, ki se izvaja na ravni osnovnega lastniškega kapitala: 
1. seznami izključitve se razširijo na najbolj sporne poslovne dejavnosti; 
2. izključitev podjetij z oceno »CCC« organizacije MSCI in tudi podjetij, označenih z rdečo, zaradi njihove vpletenosti 

v zelo sporne zadeve ESG; 
3. analiza upravljavskih praks podjetij z metodologijo Montpensier Governance Flag (MGF), katere cilj je oceniti 

uskladitev interesov med vodstvom, delničarji in na splošno vsemi deležniki; 
4. ocena vpliva na okolje in družbo za osnovne dejavnosti podjetij z metodologijo Montpensier Industry Contributor 

(MIC), ki temelji na 17 ciljih OZN za trajnostni razvoj, z uporabo pristopa Best-in-Class. S to analizo je mogoče 
določiti stališče podjetij glede okoljskih in družbenih vidikov, ob upoštevanju njihovega področja dejavnosti in 
napredka. 

Vse zamenljive obveznice v portfelju podsklada so analizirane v skladu z lastniško metodologijo podjetja Montpensier 
Finance in zato izpolnjujejo pogoje za naslednje bonitetne ocene: 

• MGF: Watchlist ali Pass 
• MIC: Positive ali Neutral« 

 
V skladu s tem bo z 8. junijem 2022 razdelek »Trajnostne naložbe« v prospektu dopolnjen, kot je navedeno v nadaljevanju s 
krepkim tiskom, da bo vključeval trajnostno politiko, ki jo izvaja podjetje Montpensier Finance:  
 

»Spodaj navedeni podskladi so razvrščeni v skladu z 8. členom uredbe o razkritju, njihov cilj pa je spodbujati okoljske 
oziroma družbene lastnosti. Poleg izvajanja politike odgovornega vlaganja sklada Amundi si podskladi iz 8. člena 
prizadevajo spodbujati takšne lastnosti s povečano izpostavljenostjo trajnostnim sredstvom, ki jo pridobijo tako, da si 
prizadevajo doseči oceno ESG za portfelje, ki bo boljša kot ocena njihovih primerjalnih indeksov ali področja naložb. 
Ocena ESG za portfelj je ponderirano povprečje glede na vrednost AUM ocene ESG izdajateljev na podlagi 
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modela ocenjevanja ESG sklada Amundi,  razen za Montpensier Global Convertible Bond, ki se upravlja v skladu 
s trajnostno politiko podjetja Montpensier Finance, kot je opisano v dopolnilu za podsklad.« 
 

 
Poleg tega bo istega dne v razdelku »Trajnostne naložbe« v prospektu navedeno naslednje: 
 
»V zvezi s podskladi ali glavnimi skladi, ki jih upravlja ali jim svetuje podjetje Montpensier Finance, se uporablja trajnostna 
politika podjetja Montpensier Finance, ki je razvilo lastniško metodologijo analize SRI, ki temelji na dvojnem pristopu: 

- analiza podjetniškega upravljanja z lastniško metodo »MGF – Montpensier Governance Flag«, ki se osredotoča na 
dobre prakse podjetniškega upravljanja s pomočjo metodične, relativne in razvijajoče se mreže za ugotavljanje 
rezultatov skozi čas; 

- analiza vpliva podjetij na okolje in družbo z lastniško metodo »MIA – Montpensier Impact Assessment«, ki temelji 
na 17 ciljih OZN za trajnostni razvoj, razvrščenih glede na to, ali pripadajo ekološkemu ali solidarnostnemu prehodu. 
Tudi te izključitve so metodične, relativne in razvijajoče se skozi čas. 

 
Podjetje Montpensier Finance je razvilo tudi različico Best-in-Class metodologije Montpensier Impact Assessment (MIA), 
zlasti za sredstva, ki se vlagajo v zamenljive obveznice, pri čemer se uporablja naslednji pristop: 

- analiza prispevka podjetij k okoljskemu in solidarnostnemu prehodu z lastniško metodo »MIC – Montpensier Industry 
Contributor«, ki temelji na 17 ciljih OZN za trajnostni razvoj, z uporabo pristopa Best-in-Class. S to analizo je mogoče 
določiti stališče podjetij glede okoljskih in družbenih vidikov, ob upoštevanju njihovega področja dejavnosti in 
napredka. Tudi te izključitve so metodične, relativne in razvijajoče se skozi čas. 

 
Za sklad M Climate Solutions je podjetje Montpensier Finance razvilo posebno metodo, ki temelji na usklajevanju pristopa na 
podlagi osnov podjetij in skladnosti z opredeljenimi podnebnimi vprašanji, ob strogem izpolnjevanju zahtev oznake Greenfin.« 

 
Poleg tega se bodo istega dne upravljavske provizije naslednjih razredov delnic povečale, kot sledi:  

 
Razred delnic Trenutna upravljavska 

provizija 
Nova upravljavska 
provizija 

I 0,55 % 0,65 % 
I2 0,65 % 0,75 % 
J 0,55 % 0,65 % 
J2 0,65 % 0,75 % 
M 0,45 % 0,55 % 
M2 0,50 % 0,60 % 
R 0,55 % 0,65 % 
R2 0,65 % 0,75 % 

 
7. Preimenovanje podsklada, sprememba naložbene politike in postopka upravljanja ter 

sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond 
 

Z 8. junijem 2022 bo podsklad Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond preimenovan v Amundi Funds Euro Corporate 
Short Term Green Bond. 
 
Z 8. junijem 2022 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; 

− sprejeti nov primerjalni indeks Euro Short Term Rate Index + 1 %; 
− 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; 
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Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 

 
»Podsklad vlaga najmanj 75 % čistih sredstev v raznovrsten portfelj v »zelene obveznice« z visoko bonitetno oceno, ki 
jih izdajajo podjetja z vsega sveta, denominirane v evrih ali drugih valutah OECD. Podsklad vlaga najmanj 50 % sredstev 
v obveznice, denominirane v evrih. »Zelene obveznice« so opredeljene kot dolžniški vrednostni papirji in instrumenti, iz 
katerih se financirajo upravičeni projekti, ki izpolnjujejo merila in usmeritve načel Green Bond (kot jih je objavila ICMA).  
Podsklad lahko vloži do 30 % tudi v obveznice razvijajočih se trgov. 
Trajanje povprečne obrestne mere podsklada ne bo krajše od 2 let in daljše od 3 let. 
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.  
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi v obveznice, denominirane v kateri koli valuti, ki jih izdajajo 
podjetja, vlade ali institucije, instrumente denarnega trga in depozite ter spodaj našteta sredstva do navedenih deležev 
čistih sredstev:  
– zamenljive obveznice: 5 %  
– vrednostne papirje ABS in MBS: 10 %  
– lastniški kapital in z njim povezane instrumente: 10 %  
– UCITS/UCI: 10 %  

- Neevrske naložbe bodo zavarovane pred tveganjem glede na evro.  
- Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.« 

 
8. Preimenovanje podsklada; zamenjava upravljavca naložb: Amundi Funds Wells Fargo US 

Equity Mid Cap 
 

Z 8. junijem 2022 bo podsklad Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap preimenovan v Amundi Funds Pioneer US 
Equity Mid Cap.  
Poleg tega bo istega dne podjetje Amundi Asset Management US, Inc. kot upravljavec naložb podsklada zamenjalo podjetje 
Wells Capital Management Incorporated. Ta sprememba je del odločitve Uprave, da izkoristi dokazano strokovnost Amundi 
Asset Management US, Inc. glede nedavne odločitve Wells Fargo, da proda dejavnosti upravljanja sredstev. 
Nazadnje od navedenega dne podsklad ne bo izračunaval čiste vrednosti sredstev (NAV), kadar bo datum NAV v 
Luksemburgu ali Združenih državah Amerike državni praznik. 

 
9. Sprememba primerjalnega indeksa in dodatnega cilja: Amundi Funds European 

Subordinated Bond ESG  
 

Z 8. junijem 2022 bosta primerjalni indeks in primerjalni indeks provizije za uspešnost podsklada Amundi Funds European 
Subordinated Bond ESG spremenjena, kot sledi: 
 
Primerjalni indeks: 

 

 
Trenutni primerjalni indeks  

 
Posodobljeni primerjalni indeks  

 
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index  

Euro Short Term Rate (ESTER) 

 
 Primerjalni indeks provizije za uspešnost: 

 
 

Trenutni primerjalni indeks provizije za 
uspešnost  

 
Posodobljeni primerjalni indeks provizije za 

uspešnost  
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Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Euro Short Term Rate (ESTER) + 2,00 % 

 
 
Istega dne bo postopek upravljanja podsklada spremenjen tako, da bo vključen dodatni cilj z namenom doseganja ocene ESG 
za portfelj, ki bo boljša kot ocena ESG področja naložb namesto primerjalnega indeksa. 

 
 

10. Razširitev naložbene politike: Amundi Funds Pioneer US Bond in Amundi Funds Pioneer US 
Short Term Bond 

 
Glede na to, da upravljavec naložb zgoraj navedenih podskladov uporablja strategije, ki lahko vključujejo znatno 
izpostavljenost vrednostnim papirjem ABS in MBS, so bile naložbene politike podskladov dopolnjene z dodatnimi razkritji v 
zvezi z najvišjim odstotkom naložb v ta sredstva.  
 
Trenutna naložbena politika podsklada Amundi Funds Pioneer US Bond določa: 

 
»Naložbe 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad vlaga pretežno v širok razpon obveznic, denominiranih v ameriških dolarjih, z visoko bonitetno oceno. Poleg 
tega lahko podsklad vloži do 25 % svojih sredstev v zamenljive obveznice, do 20 % v obveznice z nizko bonitetno oceno 
in do 10 % v lastniški kapital.  
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 

 
Spremenjena naložbena politika podsklada Amundi Funds Pioneer US Bond bo naslednja: 

 
»Naložbe 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad vlaga pretežno v širok razpon obveznic, denominiranih v ameriških dolarjih, z visoko bonitetno oceno. Naložbe 
lahko vključujejo vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko (MBS), in vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem 
(ABS). Poleg tega lahko podsklad vloži do 25 % svojih sredstev v zamenljive obveznice (vključno s pogojnimi 
zamenljivimi obveznicami do 5 % čistih sredstev), do 20 % v obveznice z nizko bonitetno oceno in do 10 % v lastniški 
kapital. Podsklad lahko vloži do 70 % čistih sredstev v vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem (ABS), in v 
vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko (MBS). To vključuje neposredno izpostavljenost prek še neobjavljenih 
vrednostnih papirjev (TBA), omejeno na 50 % čistih sredstev. Izpostavljenost neagencijskim vrednostnim papirjem MBS 
in ABS je omejena na 50 % čistih sredstev. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 

 
Trenutna naložbena politika podsklada Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond določa: 

 
»Naložbe 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 
Podsklad vlaga pretežno v kratkoročne obveznice, denominirane v ameriških dolarjih, in primerljive vrednostne papirje, 
denominirane v drugih valutah, pod pogojem, da so te valute zavarovane glede na ameriški dolar.  
Trajanje obrestne mere podsklada ne presega 12 mesecev.  
 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 
 

Spremenjena naložbena politika podsklada Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond bo naslednja: 
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»Naložbe 
Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
 
Podsklad vlaga pretežno v kratkoročne obveznice, denominirane v ameriških dolarjih, in primerljive vrednostne papirje, 
denominirane v drugih valutah, pod pogojem, da so te valute zavarovane glede na ameriški dolar. Naložbe lahko 
vključujejo pogojno zamenljive obveznice do 5 % čistih sredstev. Naložbe lahko vključujejo tudi vrednostne papirje, 
zavarovane s hipoteko (MBS), in vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem (ABS). 
Trajanje obrestne mere podsklada ne presega 12 mesecev. Podsklad lahko vloži do 80 % čistih sredstev v vrednostne 
papirje, zavarovane s premoženjem (ABS), in v vrednostne papirje, zavarovane s hipoteko (MBS). To vključuje 
neposredno izpostavljenost prek še neobjavljenih vrednostnih papirjev (TBA), omejeno na 50 % čistih sredstev. 
Izpostavljenost neagencijskim vrednostnim papirjem MBS in ABS je omejena na 75 % čistih sredstev. 
 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS.« 
 

 
 

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 
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