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Spoštovani delničar, 
 
upravni odbor krovnega sklada Amundi Funds (»upravni odbor«) vas želi obvestiti o naslednjih spremembah: 
 
1. Opustitev objave NAV ob praznikih na glavni borzi in sprememba zamenjalne skupine: 

Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond 
 

Od 14. aprila 2023 podsklad Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond ne bo izračunal neto vrednosti sredstev 
(NAV), kadar bo dan objave NAV praznik na glavni borzi v državah, prikazanih v spodnji tabeli: 
 

Podsklad Praznik na glavni 
borzi v: 

    Montpensier Global Convertible 
Bond 

Luksemburgu, Franciji 
ali ZDA 

 
Poleg tega bo podsklad zaradi spremembe časa objave NAV podsklada spremenil zamenjalno skupino, ki je bila razkrita v 
prospektu od A do B, z začetkom veljavnosti 14. aprila 2023. Skupino B sestavlja manj podskladov kot skupino A. 

 
2. Nabor sredstev: Amundi Funds Global Aggregate Bond 

 
Od 14. aprila 2023 bo Amundi (UK) Limited imenoval Amundi Asset Management za upravitelja podnaložb podsklada za 
upravljanje z naborom sredstev podsklada Amundi Funds Global Aggregate Bond, ki bo sestavljen iz instrumentov 
zavarovanja (MBS, ABS in/ali evropski CLO) v skladu s trenutno naložbeno politiko podsklada. 

 
Upoštevajte, da ta sprememba ne bo vplivala na druge značilnosti podsklada, vključno z višino provizij. 

 
3. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds US Pioneer Fund 

 
Od 14. aprila 2023 bo naložbena politika podsklada Amundi Funds US Pioneer Fund spremenjena tako, da se bo najmanjši 
delež čistih sredstev, ki bodo vložena v lastniški kapital podjetij s sedežem ali pomembnim deležem poslovanja v ZDA, 
povečal s 50 % na 67 %.  
 
Trenutna naložbena politika podsklada je naslednja: 

»Podsklad vlaga pretežno v širok razpon lastniškega kapitala podjetij s sedežem ali pomembnim deležem poslovanja v 
ZDA. […]« 

 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja: 

»Podsklad vlaga vsaj 67 % svojih čistih sredstev v širok razpon lastniškega kapitala podjetij s sedežem ali pomembnim 
deležem poslovanja v ZDA. […]«. 

 
 
4. Sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities; 

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond in Amundi Funds Absolute Return Global 
Opportunities Bond Dynamic 
 

S 14. aprilom 2023 bo primerjalni indeks podskladov spremenjen, kot sledi: 
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Ime sklada: 
Primerjalni 
indeks 
(trenutno) 

Primerjalni 
indeks 
provizije za 
uspešnost 
(trenutno) 

Novi 
primerjalni 
indeks 

Novi 
primerjalni 
indeks 
provizije za 
uspešnost 

Pioneer 
Income 
Opportunities 

Libor v USD  
Libor v USD 
+ 3 % 

3-mesečne 
zakladne 
menice ICE 
BofA US  

3-mesečne 
zakladne 
menice ICE 
BofA US + 3 % 

Emerging 
Markets 
Green Bond 

3-mesečni 
Libor v USD 

3-mesečni 
Libor v USD 
+ 2,50 % 

Zavarovana 
obrestna 
mera čez noč 
(SOFR) 

Zavarovana 
obrestna mera 
čez noč (SOFR) 
+ 2,50 % 

Absolute 
Return Global 
Opportunities 
Bond Dynamic 

3-mesečni 
Libor v USD 

3-mesečni 
Libor v USD  

Zavarovana 
obrestna 
mera čez noč 
(SOFR)  

Zavarovana 
obrestna mera 
čez noč (SOFR) 
+ 1,75 % 

 
5. Preimenovanje podsklada in sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds 

Sustainable Global Perspectives 
 

Od 14. aprila 2023 bo podsklad Amundi Funds Sustainable Global Perspectives preimenovan v Amundi Funds Net Zwero 
Ambition Multi-Asset. 
 
Od 14. aprila 2023 se bodo  deleži sestave kompozitnega primerjalnega indeksa, ki se uporablja za namene uredbe o 
razkritjih, spremenili, kot sledi:   

• Indeks MSCI ACWI Climate Change bo predstavljal 50 % namesto 60 % 
• Indeks MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond bo predstavljal 25 % namesto 15 % 

 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, se glasi: 
 
Naložbe 
 
[…] Portfelj je sestavljen tako, da je njegova ogljična intenzivnost usklajena s kompozitnim indeksom: 60 % indeks MSCI 
ACWI Climate Change + 15 % indeks MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 15 % indeks MSCI EUR IG 
Climate Change Corporate Bond + 5 % indeks MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5 % MSCI EUR HY 
Climate Change Corporate Bond (»kompozitni indeks«). 
Skupno spremenjeno trajanje portfelja sega od -2 do +10. Naložbe s fiksnim donosom nimajo omejitev glede bonitet, 
sektorjev ali tržne kapitalizacije.  

 
Novo besedilo za primerjalni indeks se bo glasilo:  

 
Naložbe 
[…] Portfelj je sestavljen tako, da je njegova ogljična intenzivnost usklajena s kompozitnim indeksom: 50 % indeks MSCI 
ACWI Climate Change + 15 % indeks MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond + 25 % indeks MSCI EUR IG 
Climate Change Corporate Bond + 5 % indeks MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond + 5 % MSCI EUR HY 
Climate Change Corporate Bond (»kompozitni indeks«). 
Skupno spremenjeno trajanje portfelja sega od -2 do +10. Naložbe s fiksnim donosom nimajo omejitev glede bonitet, 
sektorjev ali tržne kapitalizacije.  
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6. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Real Assets Target Income 
 

Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Real Assets Target Income ne bo več zajemal preseganja 
primerjalnega indeksa. 
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan in se sklicuje ter želi preseči (po plačilu ustreznih provizij) indekse 15 % MSCI AC World 
REITS; 10 % MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10 % MSCI World Materials; 10 % MSCI World Energy; 7,5 % 
MSCI World Transport Infrastructure; 7,5 % ICE BofA ML U.S. High Yield; 5 % MSCI World Utility; 5 % Alerian MLPs; 5 % 
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5 % ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; 5 % ICE BofA ML Non-
Financial Corporate USA; 5 % ICE BofA ML Euro High Yield; 5 % Bloomberg Commodity Total Return; 5 % Bloomberg 
Gold Total Return (»primerjalni indeks«) v priporočenem obdobju razpolaganja. Podsklad je v glavnem izpostavljen 
izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada diskrecijsko, zato bo izpostavljen izdajateljem, ki niso 
vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim indeksom, vendar se 
pričakuje, da bo obseg odstopanja od primerjalnega indeksa znaten. Primerjalni indeks je splošni tržni indeks, ki ne 
ocenjuje ali vključuje svojih sestavnih delov glede na značilnosti okolja in zato ni usklajen z značilnostmi okolja, ki jih 
spodbuja podsklad.« 
 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganju v zvezi z indeksi v naslednjih deležih: 15 % 
MSCI AC World REITS; 10 % MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10 % MSCI World Materials; 10 % MSCI World 
Energy; 7,5 % MSCI World Transport Infrastructure; 7,5 % ICE BofA ML U.S. High Yield; 5 % MSCI World Utility; 5 % 
Alerian MLP; 5 % iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5 % ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked; 5 % 
ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA; 5 % ICE BofA ML Euro High Yield; 5 % Bloomberg Commodity Total Return; 
5 % Bloomberg Gold Total Return (»primerjalni indeks«). Kljub temu se pričakuje, da bo obseg odstopanja od 
primerjalnega indeksa znaten.  Primerjalni indeks je splošni tržni indeks, ki ne ocenjuje ali vključuje svojih sestavnih delov 
glede na značilnosti okolja in zato ni usklajen z značilnostmi okolja, ki jih spodbuja podsklad.« 

 
7. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Polen Capital Global Growth 

 
Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Polen Capital Growth ne bo več zajemal preseganja 
primerjalnega indeksa.  

 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan s sklicevanjem na indeks MSCI World All Countries (ACWI) (čiste dividende) (»primerjalni 
indeks«) in ga skuša preseči (po plačilu ustreznih provizij) v priporočenem obdobju razpolaganja. Podsklad je v glavnem 
izpostavljen izdajateljem primerjalnega indeksa, vendar je upravljanje podsklada diskrecijsko, zato bo izpostavljen 
izdajateljem, ki niso vključeni v primerjalni indeks. Podsklad spremlja izpostavljenost tveganju v zvezi s primerjalnim 
indeksom, vendar naj bi bil obseg odstopanja od primerjalnega indeksa znaten […]«. 

 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 

 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks MSCI World All Countries (ACWI) (čiste dividende) (»primerjalni 
indeks«) naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, 
kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja 
omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev […]«. 
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8. Sprememba naložbene politike: Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield 
Bond 
 

Od 14. aprila 2023 bo naložbena politika podsklada Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond 
spremenjena tako, da bo omogočala naložbe v lastniški kapital in z njim povezane instrumente do 10 % čistih sredstev. 
 
Spremenjena naložbena politika podsklada bo naslednja:    
»Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad vlaga pretežno v podjetniške obveznice trgov v razvoju, ki imajo nizko bonitetno oceno in so denominirane v 
ameriških dolarjih ali drugih valutah držav OECD. Te obveznice izdajajo podjetja, ki delujejo, imajo sedež ali poslujejo 
predvsem na trgih v razvoju oziroma je njihovo kreditno tveganje povezano s trgi v razvoju. Skupna izpostavljenost valute 
trgom v razvoju ne sme preseči 25 % sredstev podsklada. Podsklad lahko vloži do 10 % sredstev v pogojno zamenljive 
obveznice.  
Podsklad lahko vloži do 10 % čistih sredstev v vrednostne papirje, zavarovane s premoženjem (ABS), in v vrednostne 
papirje, zavarovane s hipoteko (MBS). 
Izpostavljenost podsklada ogroženim vrednostnim papirjem je omejena na 15 % sredstev. 
Podsklad lahko vloži do 10 % čistih sredstev v lastniški kapital in z njim povezane instrumente. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v UCI in UCITS«. 
 
9. Preimenovanje podsklada, sprememba naložbene politike in postopka upravljanja ter 

sprememba primerjalnega indeksa: Amundi Funds Sustainable Top European Players 
 

Od 14. aprila 2023 bo podsklad Amundi Funds Sustainable Top European Players preimenovan v Amundi Funds Net Zero 
Ambition Top European Players. 
 
- Od 14. aprila 2023 bo naložbena politika podsklada spremenjena tako, da bo odražala, da bo podsklad omejil naložbe 

v vrednostne papirje, ki nimajo ocene ESG, na največ 10 % svojih sredstev. 
- Omogočiti pomožne naložbe v drug lastniški kapital, instrumente denarnega trga in depozite. 

 
Trenutni naložbeni cilj in politika podsklada sta: 
 

Naložbe 
Podsklad najmanj 67 % svojih sredstev vlaga v lastniške deleže podjetij s srednje veliko in veliko tržno kapitalizacijo s 
sedežem ali večinskim deležem poslovanja v Evropi, ki so usklajena s trajnostnim naložbenim ciljem podsklada, in sicer z 
zmanjšanim ogljičnim odtisom. 
Področje naložb podsklada je predvsem evropski lastniški kapital, ki kotira na borzi, in medtem ko lahko podsklad vlaga v 
katero koli področje gospodarstva, so lahko njegovi kapitalski deleži kadar koli osredotočeni na relativno majhno število 
podjetij s portfeljem, oblikovanim tako, da je ogljična intenzivnost usklajena z indeksom MSCI Europe Climate Change. 
Podsklad lahko vloži do 10 % svojih sredstev v druge KNP-je in KNPVP.« 

 
Novi naložbeni cilj in politika podsklada bosta:  
 

Naložbe 

Podsklad je finančni produkt, ki promovira značilnosti ESG v skladu z 8. členom uredbe o razkritju. 
Podsklad najmanj 67 % svojih čistih sredstev vlaga v lastniški kapital podjetij s srednje veliko in veliko tržno kapitalizacijo s 
sedežem ali večinskim deležem poslovanja v Evropi, ki so usklajena s trajnostnim naložbenim ciljem podsklada, in sicer z 
zmanjšanim ogljičnim odtisom. 
Področje naložb podsklada je predvsem evropski lastniški kapital, ki kotira na borzi, podsklad lahko vlaga v katero koli 
področje gospodarstva, njegovi kapitalski deleži so lahko kadar koli osredotočeni na relativno majhno število podjetij s 
portfeljem, oblikovanim tako, da je ogljična intenzivnost usklajena z indeksom MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR). 
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Čeprav je cilj upravljavca naložb vlagati v vrednostne papirje s področja ESG, pa nimajo vse naložbe podsklada vključene 
te komponente; takšne naložbe v nobenem primeru ne presegajo 10 % podsklada. 
Ob upoštevanju zgornjih politik lahko podsklad vlaga tudi v druge oblike lastniškega kapitala, instrumente denarnega trga, 
depozite (za namene zakladnice in v primeru neugodnih tržnih razmer) in do 10 % čistih sredstev pa lahko vloži tudi v druge 
KNP-je in KNPVP.« 

 
Istega dne bo podsklad spremenil primerjalni indeks, ki se uporablja za namen uredbe o razkritju, iz indeksa »MSCI Europe 
Climate Change« v indeks »MSCI Europe Climate Paris Aligned (EUR)«. 

    
10. Sprememba naložbene politike in opredelitve zaščitnega elementa: Amundi Funds 

Protect 90 
 

V okviru ponavljajočih se razmeroma težkih tržnih pogojev bo uspešnost podsklada verjetno dosegla raven blizu 90 % 
najvišje čiste vrednosti sredstev, zabeležene po 5. juniju 2020, zaradi česar se poviša delež konzervativne komponente, kot 
je nadalje opisano v naložbeni politiki podsklada, in s tem omeji potencial za prihodnja gibanja navzgor ali navzdol. V tem 
pogledu uprava meni, da je v interesu delničarjev, da se trenutni zaščitni element spremeni tako, da predstavlja 90 % 
najvišje vrednosti NAV, dosežene od zadnjega delovnega dne predhodnega meseca aprila. 
 
Na spodnjih slikah je prikazana sprememba zaščitnega elementa: 
 
Trenutni zaščitni element: dnevna zaščita, ki je enaka 90 % najvišje zabeležene vrednosti NAV od 5. junija 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nov zaščitni element: dnevna zaščita, ki je enaka 90 % najvišje vrednosti NAV, zabeležene na letni ravni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sprememba začne veljati 2. maja 2023. Delničarji podsklada, ki se s to spremembo ne strinjajo, lahko svoje delnice 
odkupijo brez provizije za odkup, kot je določeno v prospektu sklada Amundi Funds do 28. aprila 2023. Zgoraj omenjene 

Rastoči borzni 
trend 

Padajoči borzni 
trend 

NAV =  
Zaščitena 

vrednost NAV 

Y1 Y2 Y3 Y4 
Ponastavitev zaščite 
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spremembe zaščitnega elementa ne bodo v veljavi do 2. maja 2023, zato bodo v tem obdobju še naprej veljali trenutni 
pogoji zaščitnega elementa. 
    
11. Sprememba provizije za vodenje 

 
Od 14. aprila 2023 se bodo provizije za vodenje razredov delnic v podskladih spremenile, kot sledi:  
 

Razredi delnic Trenutna najv. provizija za 
vodenje 

Nova najv. provizija za vodenje 

H, J, O, OR, X 0,06% 0,10% 
I, M, SE, Z 0,10% 0,15% 
A, B, C, R, E, F, G, P, T, U 0,20% 0,23% 

 
Izjema so: 
 
(i) Naslednji stranski skladi, kjer se bodo provizije za vodenje vseh razredov delnic spremenile, kot sledi: 

 
Podskladi Razredi delnic Trenutna najv. 

provizija za 
vodenje 

Nova najv. 
provizija za 

vodenje 
- Global Total Return Bond  
- Impact Green Bonds 
- Target Coupon 

 

H, J, O, OR, X 
I, M, SE, Z 
A, R, E, F, G, P, B, C, T, 
U 

0,06% 
 

0,10% 
 

 
(ii) Provizije za vodenje naslednjih razredov delnic na spodnjem seznamu podskladov, ki se bodo spremenile, kot 

sledi:  
 

Podskladi Razredi delnic Trenutna najv. 
provizija za 

vodenje 

Nova najv. 
provizija za 

vodenje 
- Asia Equity Concentrated 
- China A Shares 
- China Equity 
- Emerging Europe and Mediterranean 

Equity 
- Emerging Markets Equity Focus 
- Emerging Markets Equity ESG 

Improvers 
- Emerging World Equity 
- Latin America Equity 
- Equity Mena 
- Russian Equity 
- SBI FM India Equity 
- Emerging Markets Blended Bond 
- Emerging Markets Corporate Bond 
- Emerging Markets Green Bond 
- Emerging Markets Corporate High Yield 

Bond  
- Emerging Markets Hard Currency Bond 
- Emerging Markets Local Currency Bond 
- Emerging Markets Short Term Bond 

 

H, J, O, OR, X 0,10% 0,14% 
I, M, SE, Z 0,15% 0,20% 
A, R, E, F, G, P, B, C, T, 
U 

0,30% 0,33% 

- China RMB Aggregate Bond 
 

R 0,10% 0,33% 
I, Z 0,15% 0,20% 
M 0,30% 0,20% 
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A, E, F, G 0,30% 0,33% 
- Cash EUR  
- Cash USD  

 

H, J, O, OR, X 0,06% 0,10% 
I, M, SE, Z 0,10% 0,15% 
A, R, E, F, G, P, B, C, T, 
U 

0,10% 0,15% 

- Pioneer US Short Term Bond  
- Euro Corporate Short Term Green Bond 

H, J, O, OR, X 0,06% 0,10% 
I, M, SE, Z 0,10% 0,15% 
A, B, C, R, E, F, G, P, T, 
U 

0,20% 0,15% 

- Emerging Markets Bond A, R, E, F, G, P, B, C, T, 
U 

0,20% 0,23% 

M 0,10% 0,15% 

- New Silk Road 
 

A, R, F, G,  0,30% 0,33% 
H 0,10% 0,14% 
I, M 0,15% 0,20% 

 
(iii) Spodaj so navedeni podskladi, za katere se provizije za vodenje ne bodo spremenile: 

 
- Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI 
- Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions 
- Amundi Funds Polen Capital Global Growth 
- Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond 
- Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. 
- Protect 90 

 
12. Sprememba provizije za uspešnost 

 
Od 14. aprila 2023 se bo primerjalni indeks provizije za uspešnost spodnjih razredov delnic in podskladov spremenil na 
naslednji način:  
 

Podsklad Razred delnic z 
varovanjem 

Prejšnji primerjalni 
indeks provizije za 

uspešnost 

Nov primerjalni indeks 
provizije za uspešnost, ki 

velja od <> 

Amundi Funds Volatility World  A EUR Hgd 
 I EUR Hgd 
 G EUR Hgd 
 R EUR Hgd 
 Q-R3 EUR Hgd AD 
 M EUR Hgd 
 F EUR Hgd 
 J EUR Hgd 

ESTER + 3,08 % ESTER + 3 % 

Amundi Funds Pioneer Income 
Opportunities 

 G EUR Hgd 
 G EUR Hgd QTI 
 G EUR PHgd QTI 

ESTER + 3,08 % ESTER + 3 % 

Amundi Funds Emerging 
Markets Green Bond 

 SE EUR Hgd 
 G EUR Hgd 
  J EUR Hgd  

ESTER + 2,58 % ESTER + 2,5 % 
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13. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Absolute Return Credit 
 
Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podskladov Amundi Funds Absolute Return Credit ne bo več zajemal preseganja primerjalnega 
indeksa.  
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 
»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks 
Euro Short Term Rate (ESTER) (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. 
Podsklad lahko primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva 
provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za 
sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev. Za ponazoritev bo donos za ta profil 
tveganja po pričakovanjih presegel (po plačilu ustreznih provizij) indeks Euro Short Term Rate (ESTER) za +4 % na leto«. 
 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks Euro Short Term Rate Index (ESTER) (»primerjalni indeks«) naknadno 
kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga 
uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega 
indeksa ni nobenih omejitev«. 
 
14. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Absolute Return Forex 

 
Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podskladov Amundi Funds Absolute Return Forex ne bo več zajemal preseganja primerjalnega 
indeksa.  
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 
»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks 
Euro Short Term Rate (ESTER) (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. 
Podsklad lahko primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva 
provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za 
sestavljanje portfelja omejitev primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev. Za ponazoritev bo donos za ta profil tveganja po 
pričakovanjih presegel (po plačilu ustreznih provizij) indeks Euro Short Term Rate (ESTER) za +3 % na leto.« 
 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks Euro Short Term Rate Index (ESTER) (»primerjalni indeks«) naknadno 
kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga 
uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev primerjalnega 
indeksa ni nobenih omejitev«. 

 
15. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities 

Bond  
 

Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond ne bo več zajemal 
preseganja primerjalnega indeksa.  
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 
»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks 
Euro Short Term Rate (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. Podsklad lahko 
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primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za 
uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje 
portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev«. 
 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks Euro Short Term Rate (»primerjalni indeks«) naknadno kot indikator za 
ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni 
razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih 
omejitev«. 

 
16. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities 

Bond Dynamic 
 
Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic ne bo več 
zajemal preseganja primerjalnega indeksa.  

   
    Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 
»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) 3- 
mesečni indeks Libor v USD (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. Podsklad 
lahko primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za 
uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje 
portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev«. 
 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja zavarovano obrestno mero čez noč (SOFR) (»primerjalni indeks«) naknadno kot 
indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga 
uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega 
indeksa ni nobenih omejitev«. 

 
17. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies  

 
Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies ne bo več zajemal preseganja 
primerjalnega indeksa. 
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 

»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks 
Euro Short Term Rate (ESTER) (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. 
Podsklad lahko primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva 
provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za 
sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev. Za ponazoritev bo donos za ta profil 
tveganja po pričakovanjih presegel (po plačilu ustreznih provizij) indeks Euro Short Term Rate (ESTER) za +4 % na leto«. 

Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 
 

»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks Euro Short Term Rate Index (ESTER) (»primerjalni indeks«) naknadno 
kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga 
uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega 
indeksa ni nobenih omejitev«. 
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18. Sprememba naložbenega cilja: Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. 
 

Od 14. aprila 2023 naložbeni cilj podsklada Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol. ne bo več zajemal 
preseganja primerjalnega indeksa. 
 
Trenutno besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, je naslednje:  
 

»Podsklad je aktivno upravljan in želi v priporočenem obdobju razpolaganja preseči (po plačilu ustreznih provizij) indeks 
Euro Short Term Rate (ESTER) (»primerjalni indeks«) ter pri tem zagotoviti izpostavljenost nadzorovanemu tveganju. 
Podsklad lahko primerjalni indeks uporabi naknadno kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva 
provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za 
sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega indeksa ni nobenih omejitev. Za ponazoritev bo donos za ta profil 
tveganja po pričakovanjih presegel (po plačilu ustreznih provizij) indeks Euro Short Term Rate (ESTER) za +1 % na leto«. 

 
Besedilo podsklada, ki se nanaša na primerjalni indeks, bo spremenjeno, kot sledi: 

 
»Podsklad je aktivno upravljan in uporablja indeks Euro Short Term Rate Index (ESTER) (»primerjalni indeks«) naknadno 
kot indikator za ocenjevanje uspešnosti podsklada in, kar zadeva provizijo za uspešnost, kot primerjalni indeks, ki ga 
uporabljajo ustrezni razredi delnic za izračun provizije za uspešnost. Za sestavljanje portfelja omejitev takega primerjalnega 
indeksa ni nobenih omejitev«. 

 
Če se ne strinjate s posamezno spremembo ali vsemi spremembami, lahko svoje delnice odkupite brez odkupne provizije, kot 
je določeno v prospektu sklada Amundi Funds. 
 
Najnovejši prospekt sklada Amundi Funds in ključne informacije za vlagatelje so na voljo na zahtevo brezplačno na sedežu 
sklada. 
 
Za dodatne informacije se obrnite na lokalne zastopnike. 
 
S spoštovanjem, 
 
upravni odbor 
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