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
Obvestilo delničarjem
Luksemburg, 28. februar 2018
Spoštovani delničarji!
Uprava sklada Amundi Funds vas obvešča o naslednji spremembi, ki je bila sprejeta v zvezi s podskladom
Amundi Funds – SBI FM Equity India Select (v nadaljevanju: podsklad):

Sprememba upravljavca naložb
Upravni odbor je potrdil sklep družbe Amundi Luxembourg, ki deluje kot družba za upravljanje sklada Amundi
Funds (v nadaljevanju: Sklad), da od 3. aprila 2018 za upravljavca naložb (v nadaljevanju: novega
upravljavca naložb) podsklada Amundi Funds – SBI FM Equity India Select (v nadaljevanju: podsklada)
namesto podjetja Amundi Singapore Ltd. imenuje podjetje Amundi Hong-Kong.
Novi upravljavec naložb je podjetje, ki je ustanovljeno v skladu z zakoni Posebnega upravnega območja
Hongkong in ima sedež na naslovu: 901-908, One Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong.
Zagotavljamo, da te spremembe ne bodo vplivale na druge značilnosti podsklada in na višino provizij.
Če se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate pravico do odkupa delnic brez odkupne provizije od
dne objave tega dopisa do dne začetka veljavnosti.
Najnovejši prospekt Sklada in dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje so na zahtevo brezplačno na
voljo na sedežu Sklada.

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 Equity India Select, 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.
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