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Obvestilo delničarjem 

 
Luksemburg, 22. december 2017 
 
Spoštovani delničar, 
 
Po združitvi družbe Pioneer Investments s skupino Amundi v juliju 2017,  je skupina Amundi zdaj vodilna na 
evropskem trgu in med desetimi najboljšimi podjetji na svetu, ki se ukvarjajo z upravljanjem sredstev. 
 
Obveščamo vas, da začenjamo z naslednjo fazo večstopenjskega integracijskega procesa, s katerim vam 
bomo lahko ponudili večji obseg produktov z močjo in globino znanja o lokalnem in globalnem upravljanju 
vseh razredov sredstev.  
 
Začetna faza integracije teh dveh uspešnih skupin za upravljanje sredstev, bo vključevala racionalizacijo in 
preimenovanje pravnih subjektov ter dejavnosti. 
 
V tem kontekstu vas nameravamo o kakršnihkoli spremembah v zvezi z družbami v skupini Amundi ter 
Skladom obvestiti z objavo informacij na spletni strani https://www.amundi.lu/retail/layout/set/body/Common-
Content/Shareholder-information.  
 
Takšne spremembe se lahko nanašajo na imenovanje novega upravljavca naložb v skupini Amundi za vaš 
podsklad, spremembo imena ali združitev katere koli družbe v skupini, ki jo določi ali odredi upravljavska 
družba Sklada, ali na katero koli podobno spremembo v okviru skupine Amundi, ki vpliva na Sklad ali 
podsklade. Vzemite si čas in spremljajte spletno stran v zvezi z najnovejšimi informacijami. 
 
Na dan tega obvestila vas želimo obvestiti, da bo družbo Amundi Luxembourg S.A., ki deluje kot 
upravljavska družba Sklada, prevzela družba Pioneer Asset Management S.A. Za tem se bo firma Pioneer 
Asset Management S.A. preimenovala v „Amundi Luxembourg S.A.“. 
 
Te spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2018. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
Uprava Sklada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To obvestilo je prevod originalnega obvestila iz angleščine. Obvestilo je bilo posredovano Agenciji za trg vrednostnih papirjev in 
delničarjem Sklada Amundi Index Solution, ki so imetniki delnic Sklada in so jih pridobili prek SKB d.d.. 
 
To obvestilo in originalno obvestilo v angleščini sta dostopna tudi na spletni strani www.skb.si. 
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