
SKB d.d. kot pooblaščeni distributer podskladov Sklada Amundi Funds objavlja naslednje obvestilo: Sklad Amundi Funds, Investicijska družba s spremenljivim kapitalom (SICAV), Sedež Sklada: 
5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, vpisana v luksemburški trgovinski register pod št. B-68.806
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Spoštovani delničar,

Uprava sklada Amundi Funds (v nadaljevanju „Sklad“) se je v okviru racionalizacije svojega izbora produktov dne 28. maja 2013 odločila, da bo začela s postopkom združitve podsklada „Equity 
US Growth“ (v nadaljevanju „prenosni podsklad“) s podskladom „Equity US Concentrated Core“ (v nadaljevanju „prevzemni podsklad“).

Predviden začetek veljavnosti združitve je 17. september 2013.

I.   Primerjalna študija prenosnega in prevzemnega sklada

1.  Glavne značilnosti prenosnega in prevzemnega sklada

Naslednja preglednica prikazuje razliko med prenosnim in prevzemnim skladom:

Amundi Funds Equity 
US Growth

Amundi Funds Equity US
Concentrated Core

Naložbeni cilj Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast, tako da vsaj 67 % 
skupnih sredstev vloži v delnice ameriških gospodarskih družb s srednjo 
kapitalizacijo (kar pomeni, da je njihova kapitalizacija v času nakupa v razponu 
kapitalizacije družb, ki sestavljajo indeks Russell Mid Cap Growth, pri čemer 
se pričakuje, da bodo vseskozi ostale v okviru teh omejitev) in so uvrščene na 
organizirani trg v ZDA ali v kateri koli državi OECD.

Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast, tako da vsaj 67 % skupnih 
sredstev vloži v delnice gospodarskih družb ZDA, ki imajo v času nakupa tržno 
kapitalizacijo najmanj 1 milijardo USD, pri čemer se pričakuje, da bodo vseskozi 
ostale v okviru teh omejitev, in so uvrščene na organizirani trg v ZDA ali v kateri koli 
državi OECD.
Take družbe imajo običajno velik tržni delež v svoji panogi, močne in trajne poslovne 
modele ter inherentne prednosti pred konkurenti.

Referenčni kazalnik „Russell Mid Cap Growth (indeks skupnega donosa)“ „Russell 1000 Growth (indeks skupnega donosa)“

2.  Razredi delnic 

Naslednja preglednica prikazuje razliko med razredi delnic prenosnega sklada in razredi delnic prevzemnega sklada:

Amundi Funds 
Equity US Growth

Amundi Funds 
Equity US Concentrated Core

Provizije za uspešnost 20 % nad ciljem donosnosti:
Russell Mid Cap Growth (indeks skupnega donosa)

20 % nad ciljem donosnosti:
Russell 1000 Growth (indeks skupnega donosa)

Vse ostale značilnosti prenosnega sklada so identične značilnostim prevzemnega sklada.

II.  Pogoji združitve

Nenominalne delnice (v nadaljevanju „nove delnice“) bodo brezplačno izdane kot rezultat prenosa sredstev in obveznosti prenosnega sklada na prevzemni sklad.

Registrirani delničarji vsakega prenosnega podsklada bodo prejeli v prevzemni podsklad nove delnice v registrirani obliki, kakor je prikazano v spodnji preglednici:

Razredi delnic prenosnega podsklada1 razred IU razred IHE razred MU razred MHE razred AU razred AE razred AHE razred SU razred FU razred FHE

Razredi delnic prevzemnega podsklada1 razred IU razred IHE razred MU razred MHE razred AU razred AE razred AHE razred SU razred FU razred FHE

1 V Sloveniji so registrirane le delnice razreda AU (C).

Število novih delnic, dodeljenih delničarjem prenosnega podsklada, bo določeno na podlagi menjalnega razmerja med čistimi vrednostmi sredstev prenosnega podsklada in prevzemnega 
podsklada na delnico z dne 16. septembra 2013.

Za optimalno operativno izvedbo združitve bodo upoštevani zgolj zahtevki za vpis, odkup in/ali zamenjavo delnic prenosnega podsklada, prejeti do 14. ure (po luksemburškem času) 12. 
septembra 2013 („presečni čas“). Zahtevki, prejeti po tem presečnem času, bodo zavrnjeni.

Stroške združitve bo v celoti kril Amundi Luxembourg S.A z administrativno provizijo.
Po izračunu menjalnega razmerja bo prenosni podsklad prenehal obstajati in vse njegove delnice bodo preklicane.
Če se s to spremembo ne strinjate, lahko svoje delnice odkupite brez odkupne provizije v roku enega meseca od dneva, ko je bil ta dopis odposlan.

III.  Dokumentacija

Naslednji dokumenti so delničarjem na voljo brezplačno na sedežu Sklada:.  splošni pogoji združitve;.  najnovejša različica prospekta Sklada;.  najnovejša različica ključnih informacij za vlagatelje v zvezi s posameznimi razredi delnic prenosnega in prevzemnega sklada;.  kopija poročila neodvisnega revizorja, ki ga je Sklad imenoval, da preveri pogoje, predvidene v točkah (a) do (c) člena 71(1) luksemburške zakonodaje z dne 17. decembra 2010;.  kopija certifikata o združitvi, ki ga je izdal depozitar Sklada v skladu s členom 70 luksemburške zakonodaje z dne 17. decembra 2010.

Delničarjem tudi priporočamo, da se posvetujejo s svojimi davčnimi svetovalci glede morebitnih davčnih posledic združitve.

Za nadaljnje informacije se obrnite na svoje lokalne predstavnike.

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 izvlečki prospektov, 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. 


