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Upoštevajte, da so spodaj navedeni podskladi registrirani za javno distribucijo v vaši državi ali so v 

postopku registracije z namenom, da se odobrijo pred dejanskim datumom združitve. 

 

Trenutno registrirani:  

 

 Bond Euro Corporate 

 Bond Euro Government 

 Bond Euro High Yield 

 Bond Euro Inflation 

 Bond Europe 

 Bond Global 

 Cash EUR 

 Cash USD 

 CPR Global Gold Mines 

 CPR Global Lifestyles 

 CPR Global Resources 

 Equity Asia Concentrated 

 Equity Emerging Conservative 

 Equity Emerging World 

 Equity Euro Concentrated 

 Equity Euroland Small Cap 

 Equity Europe Concentrated 

 Equity Europe Conservative 

 Equity Global Conservative 

 Equity Greater China 

 Equity Japan Target 

 Equity Japan Value 

 Equity Latin America 

 Equity US Relative Value 

 SBI FM Equity India Select 

 US Aggregate 

 Wells Fargo US Mid Cap 

 

V postopku registracije: 

 

 Bond Euro Aggregate 

 China Equity 

 Emerging Europe and Mediterranean Equity 

 Emerging Markets Bond 

 Euro Strategic Bond 

 Euroland Equity 

 European Equity Small Cap 

 Global Multi-Asset 

 Japan Equity 

 Pioneer Global Equity 

 Pioneer US Bond 
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 Pioneer US Equity Research Value 

 SBI FM Equity India 

 Top European Players 

 US Pioneer Fund 
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Priloga II 

Podrobna primerjava prenosnih in ciljnih podskladov 

V naslednjih tabelah so prikazane glavne razlike med prenosnimi in ciljnimi podskladi. Ostale 
značilnosti prenosnih in ciljnih podskladov so ostale nespremenjene. 

 

Prenosni podsklad 
Amundi Funds – Convertible Conservative 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds – Convertible Europe 

preimenovani bodo v »Amundi Funds 
European Convertible Bond«  

Cilj 

Doseči srednjeročno do dolgoročno rast kapitala. 
Podsklad želi v priporočenem obdobju razpolaganja 
pretežno preseči (po plačilu ustreznih provizij) 
referenčni indeks z naslednjo strukturo: 70 % 
indeks Exane ECI-Euro Convertible TR Close in 30 % 
indeks Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI 
Close. 

 Doseči srednjeročno do dolgoročno rast kapitala. 
Podsklad želi v priporočenem obdobju 
razpolaganja pretežno preseči (po plačilu ustreznih 
provizij) indeks Thomson Reuters Convertible 
Index-Europe Focus Hedged (EUR). 

 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v zamenljive obveznice 
podjetij v OECD, denominirane v evrih.  

Podsklad vlaga vsaj 67 % čistih sredstev v:  

- zamenljive obveznice brez bonitetnih omejitev, ki 
jih izdajajo podjetja iz OECD (s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v OECD) ali jih je 
mogoče zamenjati za lastniški kapital podjetij iz 
OECD (vsaj 51 % čistih sredstev); 

- dolžniške instrumente (obveznice in instrumenti 
denarnega trga) izdajateljev iz OECD; 

- lastniški kapital, ustvarjen s pretvorbo zamenljivih 
obveznic (do 10 % čistih sredstev). 

Čeprav to ne zagotavlja posebne razporeditve 
sredstev, bi morala izpostavljenost podsklada v 
običajnih okoliščinah znašati od 0 do 30 % iz 
naslova lastniškega kapitala in od 70 do 100 % iz 
naslova obveznic. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike zamenljivih obveznic, 
instrumente denarnega trga in depozite, do 10 % 
čistih sredstev pa lahko vloži tudi v UCITS/UCI.  

Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim 
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev. 

Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente 
za zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito 
upravljanje portfelja. Podsklad lahko uporablja 
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 % 
čistih sredstev). 

 Podsklad vlaga pretežno v zamenljive obveznice, ki 
jih izdajo evropska podjetja. Naložbe lahko 
vključujejo vrednostne papirje, zavarovane s 
hipoteko (MBS), in vrednostne papirje, 
zavarovane s premoženjem (ABS). 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v zamenljive 
obveznice, ki jih izdajajo podjetja iz Evrope (s 
sedežem ali pomembnim deležem poslovanja v 
Evropi) ali jih je mogoče zamenjati za lastniški 
kapital teh podjetij. Te naložbe lahko vključujejo 
sintetične zamenljive obveznice. Podsklad lahko 10 
% sredstev vloži v zamenljive obveznice, ki kotirajo 
v državah izven OECD. Te naložbe nimajo 
bonitetnih omejitev. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike obveznic, lastniški 
kapital, instrumente denarnega trga in depozite, 
do 20 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v ABS in 
MBS. 

Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim 
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev. 

Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente 
za zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito 
upravljanje portfelja. Podsklad lahko uporablja 
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 % 
sredstev). 

Osnovna valuta 

EUR  EUR 
Profil vlagatelja 
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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 v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Glavna tveganja 

• Nasprotna stranka 
• Kredit 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Visok donos 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 
• Predplačilo in odlog plačila 

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

Priporočeno obdobje razpolaganja 

4 leta  4 leta 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez   Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 5 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 10 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Asset Management  Amundi Asset Management 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity India Infrastructure 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds SBI FM Equity India 

bo preimenovan v »Amundi Funds SBI FM 
India Equity«  

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks 10/40 MSCI India. 

 Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks 10/40 MSCI India. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij, 
povezanih z infrastrukturnim sektorjem v Indiji. 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital 
in z njim povezane instrumente podjetij s sedežem 
ali pomembnim deležem poslovanja v naslednjih 
infrastrukturnih sektorjih v Indiji: energetskem, 
telekomunikacijskem, transportnem in vodnem 
sektorju ter finančnem in materialnem sektorju za 
izgradnjo infrastrukture. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga 
tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z njim 
povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in depozite, 
do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v 
UCITS/UCI. 

Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem.  

 Podsklad vlaga pretežno v indijski lastniški kapital. 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital 
in z njim povezane instrumente podjetij s sedežem 
ali pomembnim deležem poslovanja v Indiji.  

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z 
njim povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in 
depozite, do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi 
v UCITS/UCI. 

Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem.  

 

Osnovna valuta 

USD  USD 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 

 • Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
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• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

5 let  5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez   Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Hong Kong Ltd.  Amundi Hong Kong Ltd. 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds SBI FM Equity India Select 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds SBI FM Equity India 

bo preimenovan v »Amundi Funds SBI FM 
India Equity«  

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks S&P BSE 100. 

 Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks 10/40 MSCI India. 

Naložbena politika  Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v indijski lastniški kapital. 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital, 
ki kotira na pooblaščenem indijskem trgu in ga 
izdajajo podjetja s sedežem ali pomembnim deležem 
poslovanja v Indiji. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga 
tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z njim 
povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in depozite, 
do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v 
UCITS/UCI. 

Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente 
za zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito 
upravljanje portfelja. 

 Podsklad vlaga pretežno v indijski lastniški kapital. 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital 
in z njim povezane instrumente podjetij s sedežem 
ali pomembnim deležem poslovanja v Indiji.  

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z 
njim povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in 
depozite, do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi 
v UCITS/UCI. 

Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem.  

 

Osnovna valuta 

USD  USD 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 

 • Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
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• Trg 
• Dejavnost 

• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

5 let  5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez   Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Hong Kong Ltd.  Amundi Hong Kong Ltd. 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Bond Europe 

 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Bond Euro Aggregate 

bo preimenovan v »Amundi Funds - Euro 
Aggregate Bond«  

Cilj 

Doseči rast prihodka in kapitala (skupnega 
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju 
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih 
provizij) indeks Citigroup European WGBI 
(Euro). 

 Doseči želi rast prihodka in kapitala (skupnega 
donosa). Podsklad želi v priporočenem 
obdobju razpolaganja preseči (po plačilu 
ustreznih provizij) indeks Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate (E). 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v obveznice z visoko 
bonitetno oceno evropskih izdajateljev. 
Naložbe lahko vključujejo vrednostne papirje, 
zavarovane s hipoteko (MBS), in vrednostne 
papirje, zavarovane s premoženjem (ABS). 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v obveznice z 
visoko bonitetno oceno izdajateljev s sedežem 
ali pomembnim deležem poslovanja v Evropi. 
Te naložbe nimajo valutnih omejitev. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente 
denarnega trga in depozite ter spodaj naštete 
instrumente do navedenih deležev čistih 
sredstev: 

- zamenljive obveznice: 25 % 

- obveznice ABS in MBS: 20 % 

- lastniški kapital in z njim povezane 
instrumente: 10 % 

- UCITS/UCI: 10 % 

Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim 
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev. 

Podsklad uporablja izvedene finančne 
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in 
učinkovito upravljanje portfelja. 

 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. 

Podsklad uporablja izvedene finančne 
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in 
učinkovito upravljanje portfelja. Podsklad 
lahko uporablja kreditne izvedene finančne 
instrumente (do 40 % čistih sredstev).   

Osnovna valuta 

EUR  EUR 
Profil vlagatelja 

Priporočljivo za male vlagatelje  Priporočljivo za male vlagatelje 
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• 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. 

• 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 

• Nasprotna stranka 
• Kredit 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Zavarovanje 
• Visok donos 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• MBS/ABS 
• Dejavnost 
• Predplačilo in odlog plačila 

 • 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 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

3 leta  3 leta 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 25 % 
Največja: 100 % 

 Pričakovana: 30 % 
Največja: 100 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Asset Management  Amundi Asset Management 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds  

Bond Global Emerging Local Currency 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds  

Emerging Markets Local Currency Bond 

Cilj 

Doseči rast prihodka in kapitala (skupnega 
donosa). Podsklad želi v priporočenem obdobju 
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih 
provizij) nevarovani indeks JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified (USD). 

 Zagotoviti prihodek in povečati vrednost vaše 
naložbe v priporočenem obdobju 
razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v obveznice vlad in 
podjetij trgov v razvoju, ki nimajo valutnih 
omejitev. Podsklad lahko vloži do 20 % čistih 
sredstev v kitajske obveznice, denominirane v 
lokalni valuti, naložbe v kitajske obveznice pa 
so lahko izvedene neposredno ali posredno 
(npr. prek dostopa do Direct CIBM).  

Naložbe lahko vključujejo vrednostne papirje, 
zavarovane s hipoteko (MBS), in vrednostne 
papirje, zavarovane s premoženjem (ABS). 

Podsklad vlaga najmanj 67 % sredstev v 
obveznice: 

- ki jih izdajo ali za katere jamčijo vlade ali 
vladni organi trgov v razvoju ali 

- ki jih izdajo podjetja s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v državah v 
razvoju. 

Te naložbe nimajo bonitetnih omejitev.  

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike obveznic, instrumente 
denarnega trga in depozite ter spodaj naštete 
instrumente do navedenih deležev čistih 
sredstev:  

- zamenljive obveznice: 25 % 

- obveznice ABS in MBS: 20 % 

- lastniški kapital in z njim povezane 
instrumente: 10 % 

- UCITS/UCI: 10 % 

Podsklad pogosto 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, obrestnimi merami in 
deviznimi sredstvi). Podsklad lahko uporablja 
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 
% čistih sredstev). 

 Podsklad vlaga pretežno v obveznice, 
denominirane v lokalni valuti trgov v razvoju, 
ali kjer je kreditno tveganje obveznice 
povezano s trgi v razvoju. Podsklad lahko 
vlaga tudi v obveznice držav, ki so 
denominirane v drugih valutah, pri čemer 
lahko vloži do 25 % svojih sredstev v 
obveznice z nakupnimi boni, do 10 % v 
pogojno zamenljive obveznice in do 5 % v 
lastniški kapital. Podsklad lahko vloži do 10 % 
svojih sredstev v UCI in UCITS. 

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 kredit, obrestne mere in 
devizna sredstva).  Podsklad lahko uporablja 
izvedene finančne instrumente za povečanje 
izpostavljenosti posojilom do največ 20 % 
njegovih sredstev. 
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Osnovna valuta 

USD  EUR 
Profil vlagatelja 

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. 

 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 

• Nasprotna stranka 
• Deželno tveganje – Kitajska 
• Kredit 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Zavarovanje 
• Visok donos 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Finančni vzvod 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• MBS/ABS 
• Dejavnost 
• Predplačilo in odlog plačila 

 • Nasprotna stranka 
• Kredit 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Zavarovanje 
• Visok donos 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Finančni vzvod 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• MBS/ABS 
• Dejavnost 
• Predplačilo in odlog plačila 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

3 leta  4 leta 

Metoda obvladovanja tveganj 

Relativna tvegana vrednost (VaR)  Relativna tvegana vrednost (VaR) 

Referenčni portfelj tveganja 

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index 
(unhedged USD) 

 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index 

Največji pričakovani donos 

 1000 %  250 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 5 % 
Največja: 100 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 100 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 100 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Asset Management  Amundi Asset Management 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Greater China 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds China Equity 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI AC 
Golden Dragon. 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital 
podjetij na Kitajskem, v Hongkongu in Tajvanu. 
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški 
kapital podjetij s sedežem ali pomembnim 
deležem poslovanja v Hongkongu, Ljudski 
Republiki Kitajski ali Tajvanu. Naložbe v kitajski 
lastniški kapital je mogoče izvesti prek 
pooblaščenih trgov v Hongkongu ali kanala 
Stock Connect. Podsklad lahko vloži do 30 % 
čistih sredstev v kitajske delnice razreda A in B 
(skupaj). Te naložbe nimajo valutnih omejitev. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in 
z njim povezane instrumente, zamenljive 
obveznice, obveznice, instrumente denarnega 
trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa 
lahko vloži tudi v UCITS/UCI. 
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem in 
učinkovito upravljanje portfelja.  
 

 Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital 
podjetij s sedežem ali pomembnim deležem 
poslovanja v Ljudski republiki Kitajski, ki 
kotirajo na kitajski ali hongkonški borzi.  
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in 
učinkovito upravljanje portfelja. Podsklad 
lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI 
in UCITS. Podsklad lahko občasno vlaga v 
kitajske delnice razreda A in do njih 
neposredno dostopa prek kanala Stock 
Connect, njegova izpostavljenost pa lahko 
znaša do 10 % čistih sredstev. 
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). 

Osnovna valuta 

USD  EUR 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Deželno tveganje – Kitajska 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 

 • Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Deželno tveganje – Kitajska 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
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• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

5 let  5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Asset Management  Amundi Asset Management 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds US Aggregate 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Pioneer US Bond 

Cilj 

Povečati prihodek v srednjeročnem do 
dolgoročnem obdobju (polni tržni cikel). 
Podsklad želi v priporočenem obdobju 
razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih 
provizij) indeks Bloomberg Barclays Capital US 
Aggregate Bond. 

 Povečati vrednost vaše naložbe in zagotoviti 
dohodek v priporočenem obdobju 
razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v dolžniške instrumente 
(obveznice in instrumente denarnega trga) vlad in 
podjetij v Združenih državah. Naložbe lahko 
vključujejo vrednostne papirje, zavarovane s 
hipoteko (MBS), in vrednostne papirje, 
zavarovane s premoženjem (ABS).  

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v dolžniške 
instrumente, ki kotirajo v Združenih državah ali 
eni od držav iz OECD in jih izdaja ameriška vlada 
ali vladni organi oziroma podjetja s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v Združenih 
državah. Te naložbe nimajo valutnih ali 
bonitetnih omejitev. 

Hipoteke, s katerimi so zavarovane obveznice 
MBS, nimajo bonitetnih omejitev. Hipoteke so 
lahko ustanovljene na poslovne ali stanovanjske 
nepremičnine, obveznice MBS pa lahko imajo ali 
nimajo kreditnega kritja vlade. Izpostavljenost 
podsklada obveznicam MBS in ABS lahko znaša 
tudi do 100 % čistih sredstev. To vključuje 
neposredno izpostavljenost prek še 
neobjavljenih vrednostnih papirjev (TBA), 
omejeno na 50 % čistih sredstev. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v dolžniške instrumente vlad držav v 
razvoju, podjetij s sedežem ali pomembnim 
deležem poslovanja v državah v razvoju, depozite 
in spodaj naštete instrumente do navedenih 
deležev čistih sredstev: 

- zamenljive obveznice: 25 % 

- UCITS/UCI: 10 % 

Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim 
obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev. 

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 

 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. 

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 kredit in obrestne mere). 
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za povečanje izpostavljenosti 
posojilom do največ 20 % njegovih sredstev. 
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instrumenti, osredotočenimi na kredit in obrestne 
mere). Podsklad lahko uporablja kreditne 
izvedene finančne instrumente (do 40 % čistih 
sredstev). 

Osnovna valuta 

USD  EUR 

Profil vlagatelja 

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 si želijo zagotoviti dohodek 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 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Kredit 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Zavarovanje 
• Visok donos 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• MBS/ABS 
• Dejavnost 
• Predplačilo in odlog plačila 

 • Osredotočenost 
• Pogojno zamenljive obveznice (»CoCo«) 
• 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 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

3 leta  3 leta 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 15 % 
Največja: 100 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 100 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 100 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Upravljavec naložb: 
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 Amundi Pioneer Asset Management Inc.  Amundi Pioneer Asset Management Inc. 

 

Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Europe Concentrated 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Top European Players 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI 
Europe (dividends reinvested). 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v evropski lastniški 
kapital. 
Podsklad vlaga vsaj 75 % čistih sredstev v 
lastniški kapital podjetij s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v Evropi. Te 
naložbe nimajo valutnih omejitev. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in 
z njim povezane instrumente, zamenljive 
obveznice, obveznice, instrumente denarnega 
trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa 
lahko vloži tudi v UCITS/UCI. 
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem in 
učinkovito upravljanje portfelja.  
 

 Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital 
podjetij s srednje veliko in veliko tržno 
kapitalizacijo ter sedežem ali pomembnim 
deležem poslovanja v Evropi. Podsklad vlaga 
vsaj 75 % svojih sredstev v lastniški kapital 
podjetij s sedežem v EU. Čeprav lahko 
podsklad vlaga v katero koli področje 
gospodarstva, so lahko njegovi kapitalski 
deleži v danem trenutku osredotočeni na 
relativno majhno število podjetij. Podsklad 
lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI 
in UCITS. 
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).  

Osnovna valuta 

EUR  EUR 
Profil vlagatelja 

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 izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• 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; 

• ki izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 

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

• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

 5 let   5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 10 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

Amundi Asset Management  Amundi Ireland Limited 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Euro Concentrated 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Euroland Equity 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI Euro 
(dividends reinvested). 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja.  

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital podjetij iz 
evrskega območja. 

Podsklad vlaga vsaj 75 % čistih sredstev v lastniški 
kapital, ki je denominiran v evrih in ga izdajajo 
podjetja s sedežem ali pomembnim deležem 
poslovanja v evrskem območju. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z 
njim povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in depozite, 
do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v 
UCITS/UCI. 

Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente 
za zmanjšanje raznih tveganj in učinkovito 
upravljanje portfelja. 

 Podsklad vlaga vsaj 75 % svojih sredstev v lastniški 
kapital podjetij s sedežem ali pomembnim deležem 
poslovanja v državah članicah EU z evrom kot 
državno valuto. 

Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v 
druge UCI in UCITS. 

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 in devizna 
sredstva).  

 

Osnovna valuta 

EUR  EUR 
Profil vlagatelja 

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 izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• 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; 

• ki izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 

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

• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

 5 let   5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 100 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 15 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

Amundi Asset Management  Amundi Ireland Limited 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity US Relative Value 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Pioneer US Equity Research 

Value 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks S&P 500 
(Total Return). 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital v 
Združenih državah. 
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški 
kapital podjetij, ki: 
- imajo sedež ali opravijo pomemben delež 
poslovanja v Združenih državah, 
- kotirajo v Združenih državah ali eni od držav 
OECD. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in 
z njim povezane instrumente, zamenljive 
obveznice, obveznice, instrumente denarnega 
trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa 
lahko vloži tudi v UCITS/UCI. 
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem in 
učinkovito upravljanje portfelja. 

 Podsklad vlaga pretežno v širok razpon 
lastniškega kapitala podjetij s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v ZDA. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v 
druge UCI in UCITS. 
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).  
 

Osnovna valuta 

USD  EUR 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 

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

• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

5 let  5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 TCW Investment Management 
Company 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Thailand 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Equity Asia Concentrated 
bo preimenovan v »Amundi Funds - Asia 

Equity Concentrated«  

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks Bangkok Set (TRI). 

 Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po 
plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI AC Asia ex 
Japan. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v tajski lastniški kapital. 

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital, 
ki kotira na tajski borzi (SET) in ga izdajajo podjetja s 
sedežem ali pomembnim deležem poslovanja na 
Tajskem. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga 
tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z njim 
povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in depozite, 
do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v 
UCITS/UCI. 

Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem in 
učinkovito upravljanje portfelja.  

 

 Podsklad vlaga v azijski lastniški kapital (z 
izjemo Japonske).  
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v lastniški kapital 
in z njim povezane instrumente podjetij s 
sedežem ali pomembnim deležem poslovanja v 
Aziji (z izjemo Japonske in vključno s Kitajsko). 
Naložbe v kitajski lastniški kapital je mogoče 
izvesti prek pooblaščenih trgov v Hongkongu ali 
kanala Stock Connect. Podsklad lahko vloži do 10 
% čistih sredstev v kitajske delnice razreda A in B 
(skupaj). Te naložbe nimajo valutnih omejitev. 

Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in z 
njim povezane instrumente, zamenljive obveznice, 
obveznice, instrumente denarnega trga in 
depozite, do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi 
v UCITS/UCI.  

 Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem in 
učinkovito upravljanje portfelja. 

Osnovna valuta 

USD  USD 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Kredit 
• Valuta 

 • Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Deželno tveganje – Kitajska 
• Valuta 
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• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Obrestna mera 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

5 let  5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Hong Kong Ltd.  Amundi Asset Management 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Global Concentrated 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds Pioneer Global Equity 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI 
World All Countries (ACWI) TR. 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital 
podjetij z veliko tržno kapitalizacijo z vsega 
sveta.  
Podsklad vlaga vsaj 67 % čistih sredstev v 
lastniški kapital podjetij s tržno kapitalizacijo v 
vrednosti najmanj 500 milijonov USD v času 
nakupa. Te naložbe nimajo valutnih omejitev. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in 
z njim povezane instrumente, zamenljive 
obveznice, obveznice, instrumente denarnega 
trga in depozite, do 10 % čistih sredstev pa 
lahko vloži tudi v UCITS/UCI. 
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne 
instrumente za varovanje pred tveganjem. 

 Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital 
podjetij po vsem svetu. Podsklad lahko vloži v 
širok razpon sektorjev in industrij. Podsklad 
lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge UCI 
in UCITS. 
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).  
 

Osnovna valuta 

USD  EUR 
Profil vlagatelja 

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; 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za nemške 
davčne namene. 

Glavna tveganja 

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

 • Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Trgi v razvoju 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
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• Dejavnost 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

 5 let   5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

 110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 100 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 100 % 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 10 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

 Amundi Asset Management  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Prenosni podsklad 
Amundi Funds Equity Europe Small Cap 

 
 

Ciljni podsklad 
Amundi Funds European Equity Small Cap 

Cilj 

Doseči dolgoročno rast kapitala. Podsklad želi v 
priporočenem obdobju razpolaganja preseči 
(po plačilu ustreznih provizij) indeks MSCI 
Europe Small Cap (dividends reinvested). 
 

 Povečati vrednost vaše naložbe v 
priporočenem obdobju razpolaganja. 

Naložbena politika 

Podsklad vlaga pretežno v lastniški kapital z 
majhno tržno kapitalizacijo v Evropski uniji. 
Podsklad vlaga vsaj 75 % čistih sredstev v 
lastniški kapital podjetij s sedežem ali 
pomembnim deležem poslovanja v Evropski 
uniji, pri čemer je najmanj 51 % čistih sredstev v 
lastniškem kapitalu s tržno kapitalizacijo pod 
mejo najvišje tržne kapitalizacije primerjalnega 
indeksa. Te naložbe nimajo valutnih omejitev. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad 
vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala in 
zamenljive obveznice, lahko pa vlaga tudi v 
spodaj našteta sredstva do navedenih deležev 
čistih sredstev: 
- dolžniške instrumente, denominirane v evrih, 
in večvalutne depozite: 20 % 
- UCITS/UCI: 10 % 
Podsklad uporablja izvedene finančne 
instrumente za zmanjšanje raznih tveganj in 
učinkovito upravljanje portfelja. 

 Podsklad vlaga pretežno v širok razpon 
lastniškega kapitala podjetij z majhno tržno 
kapitalizacijo in sedežem ali pomembnim 
deležem poslovanja v Evropi. Po definiciji 
podsklada so podjetja z majhno tržno 
kapitalizacijo tista podjetja, ki se v času 
nakupa nahajajo v območju tržne 
kapitalizacije po indeksu MSCI Europe Small 
Companies. Podsklad bo vložil najmanj 75 % 
v lastniški kapital podjetij s sedežem v EU. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev 
v druge UCI in UCITS. 
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).  

Osnovna valuta 

EUR  EUR 
Profil vlagatelja 

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 izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• 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; 

• ki izpolnjujejo pogoje francoskega načrta 
Plan d’Epargne en Actions (PEA); 

• ki se lahko kvalificirajo kot imetniki 
podsklada lastniškega kapitala za 
nemške davčne namene. 

Glavna tveganja 

• Osredotočenost 
• Nasprotna stranka 
• Valuta 

 • Nasprotna stranka 
• Valuta 
• Osnovno tveganje 
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• Osnovno tveganje 
• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 
• Delnice z majhno/srednje veliko tržno 

kapitalizacijo  

• Izvedeni finančni instrumenti 
• Lastniški kapital 
• Zavarovanje 
• Naložbeni sklad 
• Likvidnost 
• Upravljanje 
• Trg 
• Dejavnost 
• Delnice z majhno/srednje veliko tržno 

kapitalizacijo 

Priporočeno obdobje razpolaganja 

 5 let   5 let 

Metoda obvladovanja tveganj 

Zavezanost  Zavezanost 

Referenčni portfelj tveganja 

Brez  Brez 

Največji pričakovani donos 

110 %  110 % 

Izpostavljenost zamenjavi skupnih donosov (TRS) 

Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 

 Pričakovana: 0 % 
Največja: 0 % 

 

Izpostavljenost poslom financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) 

Pričakovana: 10 % 
Največja: 90 % 

 Pričakovana: 5 % 
Največja: 90 % 

Upravljavec naložb: 

Amundi Asset Management  Amundi SGR S.p.A 

 

 

 



 

 

 

KONTAKTNI PODATKI 

Amundi Funds 

5, Allée Scheffer, 

L - 2520 Luksemburg, 

Veliko vojvodstvo Luksemburg 


