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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 

 
 

Luksemburg, 27. septembra 2016 
 
Spoštovani delničarji, 
 
uprava (v nadaljevanju: uprava) sklada Amundi Funds (v nadaljevanju: Sklad) se je odločila, da bo začela s 
postopkom združitve podsklada »INDEX EQUITY EURO« iz skladov SICAV Amundi Funds (v nadaljevanju: 
prenosni podsklad) s podskladom »AMUNDI INDEX MSCI EMU« iz SICAV Amundi Index Solutions (v 
nadaljevanju: prevzemni podsklad). Uprava meni, da je združitev v interesu delničarjev, saj bo 
racionalizacija indeksnega razpona produktov Amundi znotraj iste strukture povečala preglednost ponudbe, 
učinkovitost in ekonomije obsega. 
 
 
Predvideni začetek veljavnosti združitve je 31. oktober 2016. 
 

I. Primerjalna študija prenosnega sklada in prevzemnega podsklada 
  

1. Glavne značilnosti prenosnega in prevzemnega podsklada 
 
Naložbena politika, upravljavec naložb, depozitar, registrar, oseba, pristojna prenos, plačilni agent ter 
sintetični kazalnik tveganja in donosa (SRRI) in metoda za obvladovanje tveganj prenosnega podsklada so 
enaki tistim, ki veljajo za prevzemni podsklad.  
 
Upoštevajte, da je SRRI za prenosni in prevzemni podsklad naslednji: 
 

 AMUNDI FUNDS 
 –  

INDEX EQUITY EURO 

AMUNDI INDEX SOLUTIONS 
 – 

 AMUNDI INDEX MSCI EMU 

SRRI 6 6 

 
V naslednji preglednici so prikazane razlike med prenosnimi in prevzemnimi podskladi: 
 

 AMUNDI FUNDS 
 –  

INDEX EQUITY EURO 

AMUNDI INDEX SOLUTIONS 
 – 

 AMUNDI INDEX MSCI EMU 

Administrativni 
agent 

Société Générale Bank & Trust S.A. Caceis Bank Luxembourg S.A 

Revizor 
PricewaterhouseCoopers, Société 

coopérative 
Ernst & Young S.A 

Pravni svetovalec Nihče Arendt & Medernach S.A 

Poslovno leto Se vsako leto konča 30. junija. 
Se vsako leto konča 

30. septembra. 

Profil tipičnega 
vlagatelja 

Podsklad je primeren samo za vlagatelje, 
ki: 
 iščejo dolgoročno povečanje donosa 

na kapital; 
 ne iščejo rednega prihodka iz naložb 

(razen vlagatelji, ki vpišejo delnice z 
izplačilom dividend); 

Podsklad je zanimiv za 
vlagatelje, ki: 
 jih zanima rast naložb na dolgi 

rok; 
 jih zanima podvojitev 

donosnosti indeksa. 
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 so pripravljeni sprejeti večja tveganja, 
povezana z naložbami v tuje 
vrednostne papirje, in 

 lahko prenesejo volatilnost. 

Napaka pri 
sledenju 

2 % 1 % 

Mehanizem 
razvodenitve 
»Swing pricing«* 

Ne Da 

*Orodje, zasnovano za zmanjšanje učinka stroškov, povezanih s pomembnimi gibanji portfeljev, na čisto 
vrednost sredstev (ČVS), zlasti v primeru velikega povpraševanja po vpisu ali odkupu delnic. Podrobnejše 
informacije o tem mehanizmu so navedene v razdelku »Kako izračunamo ČVS« »Swing pricing« v prospektu 
SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS. 
 

2. Razredi delnic  
  
V naslednji preglednici so prikazane glavne značilnosti in razlike med razredi delnic prenosnega in 
prevzemnega podsklada: 
 

 

Razredi 
delnic 

AMUNDI FUNDS 
– 

INDEX EQUITY 
EURO 

Razredi 
delnic 

AMUNDI INDEX 
SOLUTIONS 

– 
AMUNDI INDEX MSCI 

EMU 

Največja 
odkupna 
provizija 

AE-C 

Nihče 

AE-C 

1,0 % 

OHP-C OHP-C 
AE-D AE-D 
IE-C IE-C 
IE-D IE-D 

ME-C ME-C 
OE-C OE-C 
RE-C RE-C 
RE-D RE-D 

RHG-C RHG-C 
RHG-D RHG-D 
IHU-C IHU-C 
IHC-C IHC-C 

 
Upoštevajte, da prevzemni podsklad nudi naslednje razrede delnic, ki trenutno ne obstajajo v prenosnem 
podskladu: 

 

AMUNDI INDEX 
SOLUTIONS 

– 
AMUNDI INDEX 

MSCI EMU 

Največje 
upravljavske 

provizije 

Največje 
administrativne 

provizije 

Provizije za 
distribucijo 

Provizije za 
uspešnost 

IE-EXF-C 0,10 % 0,05 % Nihče Nihče 

IE-EXF-D 0,10 % 0,05 % Nihče Nihče 

 
Dodatne informacije o teh razredih delnic so na voljo v ključnih informacijah za vlagatelje zadevnih razredov 
delnic. 
Vse ostale značilnosti prenosnega sklada so enake značilnostim prevzemnega sklada. 
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II. Roki in pogoji združitve 

  
Nenominalne delnice (»nove delnice«) se izdajo brezplačno zaradi združitve sredstev in obveznosti 
prenosnega podsklada s prevzemnim podskladom. 
 
Registrirani delničarji prenosnega podsklada bodo v prevzemnem podskladu prejeli nove delnice v 
registrirani obliki, kot je prikazano v naslednji preglednici: 
 

Razredi delnic 
prenosnega podsklada 

Razredi delnic 
prevzemnega podsklada 

AE-C AE-C 
OHP-C OHP-C 
AE-D AE-D 
IE-C IE-C 
IE-D IE-D 

ME-C ME-C 
OE-C OE-C 
RE-C RE-C 
RE-D RE-D 

RHG-C RHG-C 
RHG-D RHG-D 
IHU-C IHU-C 
IHC-C IHC-C 

 
Število novih delnic, ki se dodelijo delničarjem prenosnega podsklada, se določi na podlagi menjalnega 
razmerja med čistimi vrednostmi sredstev prenosnega in prevzemnega podsklada na delnico na dan 
28. oktobra 2016. 
  
Za optimalno operativno izvedbo združitve se bodo upoštevali zgolj zahtevki za vpis, odkup in zamenjavo 
delnic prenosnega podsklada, prejeti do 14. ure (po luksemburškem času) 27. oktobra 2016 (»presečni 
čas«). Zahtevki, vloženi po presečnem času, bodo zavrnjeni. 
  
Stroške združitve v celoti krije družba za upravljanje sklada Amundi Luxembourg S.A. z administrativno 
provizijo. 
Po določitvi menjalnega razmerja prenosni podsklad preneha obstajali, vse njegove delnice pa se prekličejo. 
   
Če se s to spremembo ne strinjate, imate pravico do brezplačnega odkupa vaših delnic brez stroškov iz 
naslova na podlagi zadnje čiste vrednosti delnic, kot je opredeljeno v zadevnem prospektu prenosnega 
podsklada in prevzemnega podsklada z dnem prejema in sprejema zahtevkov za njihov odkup. Ta ponudba 
velja do 27. oktobra 2016 do 14. ure (po luksemburškem času). 
 
 

III. Dokumentacija 
 
Delničarjem so na sedežu Sklada brezplačno na voljo za vpogled in kopiranje naslednji dokumenti: 
 

 splošni pogoji združitve; 

 zadnja različica prospekta in dokumenta s ključnimi informacijami za vlagatelje skladov Amundi 

Funds ter zadnja različica prospekta in dokumenta s ključnimi informacijami za Amundi Index 

Solutions; 

 kopija poročila neodvisnega revizorja, ki ga imenuje Sklad, da oceni pogoje iz točk od (a) do (c) 

prvega odstavka 71. člena luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010; 
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 kopija certifikata v zvezi z združitvijo, ki ga je izdal depozitar Sklada in Amundi Index Solutions v 

skladu s 70. členom luksemburškega zakona z dne 17. decembra 2010. 

 
Delničarjem priporočamo tudi, da se o morebitnih davčnih posledicah združitve posvetujejo s svojimi 
davčnimi svetovalci. 
 
Za kakršne koli nadaljnje informacije se obrnite na svojega lokalnega predstavnika. 
 
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 Index Equity Euro,  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/

