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Vážený podielnik,
Po fúzii Pioneer Investments so skupinou Amundi v júli 2017 je teraz Amundi lídrom na trhu v Európe a
globálne je medzi desiatimi najlepšími spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú správou aktív.
Teraz začíname ďalšiu fázu procesu viacstupňovej integrácie, zameriavame sa na poskytnutie
kvalitnejšieho sortimentu produktov so silou a hĺbkou miestnych a globálnych znalostí vo všetkých
kategóriách aktív.
Počiatočná fáza integrácie dvoch úspešných spoločností zaoberajúcich sa správou aktív bude zahŕňať
nasledovné:
–– Zefektívnenie a premenovanie právnických subjektov a činností.
–– Spojenie sortimentu produktov so sídlom v Luxemburgu prostredníctvom zmeny názvu fondu
alebo zmien investičného manažéra, fúzií a likvidácií.
Predstavenstvo spoločnosti Amundi Luxembourg S.A.1, manažér (“Manažér”) Pioneer S.F. („Fond“) si vás
dovoľuje informovať o zmenách vo Fonde, ktoré sa podrobne uvádzajú nižšie.
Máte rôzne možnosti, ktoré sú nižšie podrobne vysvetlené. Posúďte, prosím, pozorne uvedené
informácie.
Manažér vás bude informovať aj o akýchkoľvek iných zmenách, ktoré ovplyvňujú spoločnosti v
rámci skupiny Amundi a v súvislosti s Fondom, publikovaním informácií na internetovej adrese
www.amundi.lu/amundi-funds. Tieto zmeny sa môžu týkať vymenovania nového investičného
manažéra pre váš podfond v rámci spoločnosti Amundi, zmeny názvu alebo fúzie ktorejkoľvek
spoločnosti skupiny, stanovenej alebo delegovanej Fondom alebo ktorejkoľvek podobnej zmeny v rámci
skupiny Amundi ovplyvňujúcej Fond alebo podfondy.
Nájdite si, prosím, čas a pozrite si internetovú adresu s ohľadom na najnovšie informácie.
Nové sídlo Manažéra sa uvádza nižšie. Rôzne dokumenty o Fonde môžete získať na adrese
www.amundi.lu/amundi-funds a v novom sídle Manažéra.
S úctou,

Julien Faucher, menom predstavenstva Manažéra

Zmena názvu Fondu
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S účinnosťou od polnoci dňa 16. februára 2018 sa nasledovne zmení názov Fondu:
Súčasný názov

Nový názov

Pioneer S.F

Amundi S.F.

Po fúzii Amundi Luxembourg S.A. s Pioneer Asset Management S.A., zmenil Pioneer Asset Management S.A., Manažér Fondu, svoj názov na Amundi Luxembourg S.A. dňa 1. januára 2018.
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Zmena názvu kategórie

S účinnosťou od polnoci dňa 16. februára 2018 sa zmení názov Kategórie “N” ako sa uvádza v nižšie
uvedenej tabuľke:
Súčasný názov

Nový názov

Kategória N

Kategória R

Kategória N si ponechá všetky svoje ostatné vlastnosti, predovšetkým kódy používané pri
obchodovaní a platný manažérsky poplatok.
Vyššie uvedené zmeny budú zverejnené v budúcom vydaní Prospektu Fondu.
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Likvidácie

Likvidácia Podfondov Pioneer S.F. – Commodity Alpha ex-Agriculture, Pioneer S.F. –
Ethical Euro Corporate Bond a Pioneer S.F. – Pacific (Ex-Japan) Equity Market Plus
(“Podfondy”)
Týmto oznamujeme podielnikom, že Manažér Fondu sa rozhodol so súhlasom spoločnosti Société
Générale Bank & Trust zlikvidovať Podfondy v súlade s Článkom 20 Manažérskych pravidiel
Pioneer S.F. Rozhodnutie zlikvidovať Podfondy bolo prijaté v súlade s Manažérskymi pravidlami a
Prospektom Pioneer S.F., v ktorých sa uvádza, že Manažér je oprávnený zrušiť Podfond, keď mu
hodnota tohto Podfondu neumožňuje prevádzkovanie ekonomicky účinným spôsobom.
Podielové listy podielnikov Podfondov sa preto povinne odkúpia za hodnotu vlastného kapitálu
k 2. marcu 2018 (berúc do úvahy nahromadené náklady likvidácie). Všetky výťažky z likvidácie,
ktoré sa nemôžu rozdeliť medzi podielnikov, budú v ich mene uložené v Caisse de Consignation
v Luxembursku.
Upisovania a výmeny za podielové listy Podfondov sa už nebudú prijímať po 15. januári 2018 o 18:00
(luxemburského času).
Likvidácia nadobudne účinnosť dňa 2. marca 2018.
Upozorňujeme, že od dátumu tohto oznámenia začnú Podfondy riadenú likvidáciu svojich investícií.
Podielnici môžu naďalej žiadať o spätné odkúpenie alebo výmenu svojich podielových listov
Podfondov za platnú hodnotu vlastného kapitálu na podielový list (berúc do úvahy nahromadené
náklady likvidácie) vypočítanú v príslušnom oceňovacom dni až kým likvidácia nadobudne
účinnosť. Upozorňujeme, že pri výmene podielových listov v inom Podfonde Amundi S.F.2 alebo
Amundi Funds II3, ktoré si účtujú vyšší nákupný poplatok sa použije poplatok za výmenu, ktorý sa
rovná rozdielu medzi nákupnými poplatkami.

Predtým Pioneer S.F.
Predtým Pioneer Funds.

2
3
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Fúzie Podfondov
Kľúčové informácie o fúzii:
Zlučujúce sa Podfondy

Cieľové Podfondy

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Prečítajte si, prosím, priložené kľúčové informácie pre investorov, ktoré sa týkajú príslušných
podielových listov cieľových Podfondov.

DÁTUM FÚZIE: 23. MARCA 2018, O POLNOCI
SÚVISIACE OKOLNOSTI :
Hlavným cieľom tejto fúzie je zameranie sa na investičné schopnosti a skvalitnenie sortimentu
fondov Amundi.

NÁKLADY A VÝDAVKY NA FÚZIU:
Náklady a výdavky na fúziu bude znášať Manažér.

PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY A PREDPISY:
Táto fúzia je v súlade s kapitolou 8 Zákona zo 17. decembra 2010 o podnikoch pre kolektívne
investovanie v platnom znení, Článkom 21 Manažérskych pravidiel Pioneer Funds a Článkom 21
Manažérskych pravidiel Pioneer S.F. (premenuje sa na Amundi S.F.).

Vplyv fúzie
Táto fúzia nebude mať žiadny významný vplyv na portfólio alebo výkonnosť cieľových Podfondov a
na vás ako podielnika cieľových Podfondov. Aktíva zlučujúcich sa Podfondov sa spoja s investičným
cieľom a zásadami cieľových Podfondov.

VÝKONNOSTNÉ POPLATKY:
Keď sa použije výkonnostný poplatok v kategórii podielového listu zlučujúceho sa Podfondu,
výkonnostný poplatok bude narastať od začiatku výkonnostného obdobia až do dátumu fúzie.
V deň fúzie sa výkonnostný poplatok príslušnej kategórie podielového listu zlučujúcich sa
Podfondov vyjasní a bude splatný Manažérovi. Po dátume fúzie sa bude naďalej zvyčajným
spôsobom vypočítavať výkonnostný poplatok príslušnej kategórie podielového listu cieľových
Podfondov v súlade s prospektom Fondu.

Priebeh fúzie
V deň fúzie sa všetky aktíva a pasíva zlučujúceho sa Podfondu prevedú do cieľového Podfondu.
Zlučujúce sa Podfondy prestanú existovať. Výmenou za podielové listy príslušnej kategórie
podielových listov zlučujúceho sa Podfondu dostanú podielnici zlučujúceho sa Podfondu určitý
počet príslušnej kategórie podielových listov cieľového Fondu, ktorý sa rovná počtu podielových
listov držaných v príslušnej kategórii podielových listov zlučujúceho sa Podfondu znásobenom
platným výmenným pomerom. Zlomky podielových listov sa vydajú až na tri desatinné miesta.
Výmenný pomer sa vypočíta delením hodnoty vlastného kapitálu podielových listov príslušnej
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Fúzie Podfondov (pokračovanie)
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kategórie zlučujúcich sa Podfondov dňa 23. marca 2018 hodnotou vlastného kapitálu podielových
listov príslušnej kategórie podielových listov cieľového Podfondu z toho istého dňa. V deň fúzie sa
podielnici zlučujúcich sa Podfondov stanú podielnikmi cieľových Podfondov.

SPRÁVA O FÚZII:
Auditor Pioneer Funds vydá správu o fúzii, ktorá bude k dispozícii bezplatne v sídle Manažéra.

Harmonogram obchodovania
ODKUP A VÝMENA:
Vaše podielové listy si môžete spätne odkúpiť alebo vymeniť bez poplatku za odkup alebo výmenu
(v príslušných prípadoch) od dátumu tohto oznámenia až do a vrátane 23. marca 2018 o 18:00 SEČ
(luxemburského času) za platnú hodnotu vlastného kapitálu pripadajúcu na podielový list. Transakcie
po tomto dátume podliehajú zvyčajným platným poplatkom.

UPISOVANIA A VÝMENY:
Upisovania a výmeny za podielové listy cieľových Podfondov nebudú touto fúziou dotknuté.

PREVODY:
Prevody podielových listov cieľových Podfondov nebudú touto fúziou dotknuté.

TRANSAKCIE PO FÚZII:
Vaše podielové listy si môžete spätne odkúpiť alebo vymeniť v ktorýkoľvek Oceňovací deň ako sa
uvádza v Prospekte Amundi Funds II or Amundi S.F.4.

Čo musíte urobiť v prípade fúzie
1

Ak vám fúzia vyhovuje, nemusíte podnikať
žiadne kroky.

2

Ak spätne odkúpite alebo vymeníte vašu
investíciu pred 23. marca 2018 žiadny
poplatok za výmenu alebo spätné odkúpenie
(v príslušných prípadoch) sa nebude účtovať.
Pokyny k obchodovaniu zadajte, prosím,
obvyklým spôsobom. Avšak pri výmene
podielových listov v inom podfonde Pioneer
S.F., ktorý si účtuje vyšší nákupný poplatok sa
použije poplatok za výmenu, ktorý sa rovná
rozdielu medzi nákupnými poplatkami.

NÁZOV FONDU:
Pioneer S.F.

PRÁVNA FORMA:
FCP

SÍDLO MANAŽÉRA:
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg,
Luxemburské veľkovojvodstvo

MANAŽÉR:
Amundi Luxembourg S.A.

DOKUMENTY:
Prospekt, kľúčové informácie pre
investorov a najnovšie finančné
výkazy sú k dispozícii na adrese:
www.amundi.lu/amundi-funds

Predtým Pioneer S.F.
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KONTAKTNÉ ÚDAJE
Pioneer S.F.
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Luxemburské veľkovojvodstvo
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