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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, 6. junij 2017 

 

Spoštovani delničarji! 
 
Uprava sklada Amundi Funds vas obvešča o naslednjih spremembah, ki so bile sprejete v zvezi s 
podskladom Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core Plus (v nadaljevanju: podsklad): 
 

Pojasnilo naložbene politike podsklada  
 
Z začetkom veljavnosti 6. septembra 2017 bo naložbena politika podsklada pojasnjena, da se opredeli, da 
izpostavljenost podsklada ABS in MBS “vključuje posredno izpostavljenost zaradi terminskih hipotekarnih 
vrednostnih papirjev (TBA), ki je omejena na 50 % čistih sredstev”. 
 
Od 6. septembra 2017 naprej se bo naložbena politika torej glasila: 
 
Cilj  
Srednje- do dolgoročno čim bolj povečati dohodek (celotni tržni cikel). Glavni cilj podsklada je po 
obračunanih provizijah preseči indeks Bloomberg Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) tekom katerega 
koli triletnega obdobja. 
 
Naložbe 
Podsklad vlaga predvsem v dolžniške instrumente (obveznice in instrumente denarnega trga) vlade in 
podjetij v ZDA. Naložbe lahko vključujejo hipotekarne vrednostne papirje (MBS) in vrednostne papirje, 
zavarovane s premoženjem (ABS).  
Podsklad zlasti vlaga najmanj 67 % sredstev v dolžniške instrumente, ki kotirajo v ZDA ali v eni od držav 
OECD in ki jih izdajo vlada in zvezne agencije ZDA ali podjetja, ki imajo sedež v ZDA ali pretežno poslujejo v 
ZDA. Pri teh naložbah ni omejitev glede valut in bonitetnih ocen. 
Za hipoteke, ki so osnova za hipotekarne vrednostne papirje, ni omejitev glede bonitetne ocene. Lahko so 
poslovne ali stanovanjske in MBS imajo lahko kakršno koli obliko vladne kreditne podpore ali ne. 
Izpostavljenost podsklada MBS in ABS je lahko do 100 % čistih sredstev. To vključuje posredno 
izpostavljenost zaradi terminskih hipotekarnih vrednostnih papirjev (TBA), ki je omejena na 50 % čistih 
sredstev. 
 
V skladu z zgoraj navedeno politiko lahko podsklad vlaga tudi v dolžniške instrumente vlad držav v vzponu in 
podjetij, ki imajo sedež v državah v vzponu ali pretežno poslujejo v državah v vzponu, v depozite, in v 
naslednje do spodaj navedenih odstotkov sredstev:  
 zamenljive obveznice; 25 % 
 KNPVP/KNP: 10 % 
Izpostavljenost podsklada pogojno zamenljivim obveznicam je omejena na 10 % čistih sredstev.  
 
Izvedeni finančni instrumenti 
Podsklad lahko uporabi izvedene finančne instrumente za zavarovanje pred tveganjem in za učinkovito 
upravljanje portfelja ter za povečanje neto izpostavljenosti. 
Podsklad lahko poleg osnovnih izvedenih finančnih instrumentov (opredeljenih na strani) uporablja tudi 
kreditne izvedene finančne instrumente (do 40 % čistih sredstev). 
 
Osnovna valuta USD. 
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Sprememba imena  
 
Z začetkom veljavnosti 6. septembra 2017 bo ime podsklada “Amundi Funds – Bond US Opportunistic Core 
Plus” spremenjeno v “Amundi Funds – US Aggregate”, ki bolje odraža uporabljeno strategijo. 
 

Sprememba merilnega obdobja provizije za uspešnost 
 
Z začetkom veljavnosti 6. septembra 2017 bo merilno obdobje provizije za uspešnost namesto enega ali treh 
let trajalo eno leto. Posledično bo merilno obdobje provizije za uspešnost trajalo 12 mesecev, ne glede na to, 
ali je kakšna provizija za uspešnost zapadla na koncu predhodnega obdobja. Prvo enoletno obdobje se bo 
začelo 6. septembra 2017 in končalo 30. junija 2018. 
 

Sprememba provizij razredov delnic 
 
6. septembra 2017 se bo upravljavska provizija razredov delnic podsklada “Amundi Funds – Bond US 
Opportunistic Core Plus” spremenila, kot sledi: 
 

Razredi delnic upravljavska provizija do 
5. septembra 2017 

upravljavska provizija od 
6. septembra 2017 

AE 0,80 % 0,90 % 

AHE 0,80 % 0,90 % 

AHE-MD 0,80 % 0,90 % 

AU 0,80 % 0,90 % 

AU-MD 0,80 % 0,90 % 

FHE 1,00 % 1,10 % 

FHE-QD 1,00 % 1,10 % 

FU 1,00 % 1,10 % 

MHE 0,40 % 0,45 % 

MU 0,40 % 0,45 % 

SHE 1,00 % 1,10 % 

SHE-QD 1,00 % 1,10 % 

SU 1,00 % 1,10 % 

A2U 0,90 % 1,00 % 

 
Če se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate pravico do odkupa delnic brez odkupne provizije v 
30 dneh po oddaji tega dopisa. 
 
Zadnji 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 – Bond US Opportunistic Core Plus,  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.  

http://www.skb.si/

