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O B V E S T I L O  D E L N I Č A R J E M
Spoštovani delničarji!

Uprava Sklada Amundi Funds (v nadaljevanju »Sklad«) se je v okviru racionalizacije svojega 
izbora produktov 19. avgusta 2013 odločila, da bo začela s postopkom združitve podsklada 
Equity Global Alpha (»prenosni podsklad«) s podskladom Equity Global Minimum Variance 
(»prevzemni podsklad«).

Predvideni začetek veljavnosti združitve je 15. november 2013.

I. Primerjalna študija prenosnega in prevzemnega podsklada

1. Glavne značilnosti prenosnega in prevzemnega podsklada

Spodnja preglednica prikazuje razlike med prenosnim in prevzemnim podskladom:

Amundi Funds Equity 
Global Alpha

Amundi Funds Equity Global 
Minimum Variance

Naložbena 
politika

Ta podsklad poskuša doseči 
dolgoročno kapitalsko rast 
z naložbami najmanj 67 % 
svojih skupnih sredstev v 
delnice družb na razvitih trgih 
in so uvrščene na kateri koli 
organizirani trg v kateri koli 
državi EOCD.

Podsklad lahko vlaga v 
izvedene finančne instrumente 
za zavarovanje pred tveganjem 
in za učinkovito upravljanje 
portfeljev. 

Cilj tega podsklada je v petletnem 
investicijskem obdobju preseči indeks MSCI 
World (z reinvestiranimi dividendami) ob 
hkratnem ohranjanju ravni volatilnosti na nižji 
ravni od ravni indeksa, in sicer z vlaganjem 
najmanj dveh tretjin sredstev v svetovne 
delnice, ki so zajete v indeksu MSCI World. 

Da bi dosegli ta cilj, se portfelj podsklada 
sestavi po naslednjih dveh korakih: po 
razvrstitvi naložb po njihovi likvidnosti 
upravljavec premoženja iz področja naložb 
najprej izključi tiste z neustrezno kakovostjo 
(sistematična večkriterijska analiza na podlagi 
bilance stanja podjetij in podatkov iz izkazov 
poslovnega izida); nadalje upravljavec 
premoženja izvede postopek kvantitativne 
optimizacije skrajšanega seznama delnic 
z namenom oblikovanja portfelja z nizko 
volatilnostjo. Postopek optimizacije 
zajema omejitve v zvezi s posameznimi 
lastnostmi delnic in sektorskimi ponderji ter 
izpostavljenost posameznim dejavnikom 
tveganja.

Uporaba izvedenih instrumentov je sestavni 
del naložbene politike in strategij. Terminske 
pogodbe, opcije, finančne pogodbe na razlike, 
terminski posli, nakupni boni, zamenjave in 
drugi izvedeni instrumenti se uporabijo za 
arbitražo, zavarovanje pred tveganjem in/
ali preveliko izpostavljenostjo tečajnim in 
obrestnim tveganjem.

Temeljne finančne pogodbe na razlike se 
sestavijo na podlagi delnic, enot/delnic v 
podskladih KNPVP/KNP in/ali terminskih 
pogodb na delniškem trgu, na katerem 
podsklad lahko investira. Te pogodbe se 
uporabijo za doseganje izpostavljenosti 
posameznim košaricam vrednostnih 
papirjev ali za zavarovanje pred tveganjem 
izpostavljenosti delnic iz naslova lastniških 
instrumentov portfelja podsklada. Seznam 
nasprotnih strank teh pogodb je na voljo 
v letnem poročilu. V primeru neizpolnitve 
obveznosti nasprotne stranke, podsklad 
morda ne bo imel donosa naložbe. Omenjeno 
neizpolnjevanje obveznosti nasprotne stranke 
je omejeno z upoštevanjem izvedenih 
instrumentov OTC, ki jih določa luksemburška 
zakonodaja (omejitev 10 % vrednosti sredstev, 
če je nasprotna stranka kreditna institucija, in 
5 % vrednosti v drugih primerih). Ponovno 
določanje vrednosti poteka periodično in na 
zahtevo v primeru, da so dolgovani zneski 
ali zneski, ki se morajo poravnati, blizu 
prej omenjene meje tveganja, določene za 
nasprotno stranko.

Referenčni 
kazalnik

Indeks MSCI World (Net 
Dividend)

MSCI World, reinvestirane dividende

2. Razredi delnic

Spodnja preglednica prikazuje razlike med razredi delnic prenosnega in prevzemnega 
podsklada:

  Amundi Funds Equity 
Global Alpha

Amundi Funds Equity 
Global Minimum 
Variance

Upravljavska provizija Razred IU 0,70 % 0,50 %

Razred IE 0,70 % 0,50 %

Razred MU 0,70 % 0,40 %

Razred AU 1,40 % 1,30 %

Razred AE 1,40 % 1,30 %

Razred SU 1,80 % 1,70 %

Razred FU 1,80 % 1,70 %

Cilji donosnosti Indeks MSCI World (Net 
Dividend)

MSCI World, 
reinvestirane dividende

Opazovalno obdobje 
provizije za uspešnost

Od 1. decembra do 30. 
novembra naslednjega 
leta

Od 1. julija do 30. junija 
naslednjega leta

Vse ostale značilnosti prenosnega podsklada so enake značilnostim prevzemnega podsklada 
in se nanašajo na razrede delnic, ki so prisotne v obeh podskladih.

II. Roki in pogoji združitve

Nenominalne delnice (»nove delnice«) se izdajo brezplačno kot posledica združitve sredstev in 
obveznosti prenosnega podsklada s prevzemnim podskladom.

Registrirani delničarji posameznega prenosnega podsklada bodo v prevzemnem podskladu 
prejeli nove delnice v registrirani obliki, kot prikazuje spodnja preglednica:

Razredi delnic prenosnega podsklada Razredi delnic prevzemnega podsklada

Razred IU Razred IU

Razred IE Razred IE

Razred MU Razred MU

Razred OU Razred OU

Razred AU Razred AU

Razred AE Razred AE

Razred SU Razred SU

Razred FU Razred FU

Število novih delnic, ki se dodeli delničarjem prenosnega podsklada, se določi na podlagi 
menjalnega razmerja med čistimi vrednostmi sredstev prenosnega in prevzemnega podsklada 
na delnico dne 14. novembra 2013.

Da bi optimizirali operativno izvajanje združitve, bo vložitev zahtevkov za vpise, zamenjave in/ali 
odkupe, vezanih na delnice prenosnega podsklada, mogoča le do 13. novembra 2013 do 14. 
ure po luksemburškem času (»zaključek sprejemanja«).

 Zahtevki, vloženi po zaključku sprejemanja, bodo zavrnjeni.

Stroške združitve v celoti krije družba za upravljanje sklada Amundi Luxembourg S.A. z 
administrativno provizijo.

Če se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odkupa delnic brez odkupne provizije v 
roku enega meseca po oddaji tega dopisa.

III. Dokumentacija

Delničarjem so na sedežu Sklada brezplačno na voljo naslednji dokumenti: .  splošni pogoji združitve;.  zadnji prospekt Sklada;.  zadnji dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje v zvezi s posameznimi razredi delnic 
prenosnega in prevzemnega podsklada;.  kopija poročila neodvisnega revizorja, ki ga imenuje Sklad, da oceni pogoje iz točk od (a) do 
(c) prvega odstavka 7. člena luksemburške zakonodaje z dne 17. decembra 2010;.  kopija certifikata v zvezi z združitvijo, ki ga izda depozitna institucija Sklada v skladu s 70. 
členom luksemburške zakonodaje z dne 17. decembra 2010.

Delničarji naj 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 prenosnega ter prevzemnega podsklada Amundi Funds, 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. 

Luxembourg, 10. oktobra 2013


