Pioneer Fund Solutions
Oznámenie podielnikom

OZNÁMENIE

15. január 2018

Vážený podielnik,
po fúzii Pioneer Investments so skupinou Amundi v júli 2017 je teraz Amundi vodcom 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 zaoberajúcimi 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 Pioneer Fund Solutions („Fond“) si Vás dovoľuje informovať o zmenách vo
Fonde, ktoré sa podrobne uvádzajú nižšie. Starostlivo posúďte poskytnuté informácie.
Predstavenstvo Fondu 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
akejkoľvek podobnej zmeny v rámci skupiny Amundi ovplyvňujúcej Fond alebo podfondy.
Nájdite si čas a pozrite si internetovú adresu s ohľadom na najnovšie informácie.
Nové sídlo Fondu sa uvádza nižšie. Rôzne dokumenty o Fonde môžete získať na adrese
www.amundi.lu/amundi-funds a v novom sídle Fondu.
S úctou
Enrico Turchi, menom predstavenstva Fondu

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

Nový názov

Pioneer Fund Solutions

Amundi Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions

15. januára 2018

Zmena názvu Kategórie
S účinnosťou od polnoci dňa 16. februára 2018 sa zmení názov Kategórie „N” tak ako sa opisuje
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.

NÁZOV FONDU:
Pioneer Fund Solutions

PRÁVNA FORMA:
SICAV

SÍDLO MANAŽÉRA:
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, 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

*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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