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Amundi Funds II – Euro High Yield
Zmena názvu

Podfond Amundi Funds II – Euro High Yield bude ku dňu 31. októbra 2018 premenovaný na
Amundi Funds II – Optimal Yield.
Nový názov fondu presnejšie odráža flexibilný investičný prístup podfondu.

Zmena metódy riadenia rizík
Metóda riadenia rizík podfondu Amundi Funds II – Euro High Yield sa ku dňu 31. októbra 2018
zmení z Relatívny VaR na Absolútny VaR.
Podfond používá flexibilnú investičnú stratégiu a prístup Absolútneho VaR je považovaný
za vhodnejší vzhľadom k možnosti zmeny v alokácii portfólia.

Zmena Benchmarku pre účely výkonnostného poplatku
Benchmark pre účely výkonnostného poplatku podfondu Amundi Funds II – Euro High
Yield sa ku dňu 31. októbra 2018 mení z BofA ML Euro High Yield Constrained Index na
Euro OverNight Index Average (EONIA) +300 bps.
Zmena Benchmarku pre účely výkonnostného poplatku odráža očakávania výnosov v
priebehu trhového cyklu vzhľadom k investičnému prístupu podfondu.
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Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
Zmena investičnej politiky

Investičná politika podfondu Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities bude ku
dňu 31. októbra 2018 upravená tak, aby podfond mohol investovať až 20% svojich aktív
do cenných papierov zaistených aktívami a cenných papierov viazaných na hypotekárne
úvery. Investičná politika bude zmenená nasledovne:
Súčasný text

Nový text

Podfond investuje predovšetkým do
širokého spektra cenných papierov z
celého sveta, vrátane rozvíjajúcich sa trhov.
Kombinácia cenných papierov môže zahŕňať
akcie, vládne a podnikové dlhopisy, cenné
papiere peňažného trhu a investície, ktorých
hodnota je spojená s cenami komodít.
Podfond môže investovať až 10% svojich
aktív do iných UCI a UCITS.

Podfond investuje predovšetkým do širokého
spektra cenných papierov z celého sveta, vrátane
rozvíjajúcich sa trhov. Kombinácia cenných
papierov môže zah ňať akcie, vládne a podnikové
dlhopisy, cenné papiere penažného trhu a
investície, ktorých hodnota je spojená s cenami
komodít. Podfond môže investovať až 10% svojich
aktív do iných UCI a UCITS. Ku dňu 31. októbra
2018 bude môcť podfond investovať až 20%
svojich aktív do cenných papierov zaistených
aktívami a cenných papierov viazaných na
hypotekárne úvery.

Podfond môže používať deriváty za účelom
zníženia rôznych rizík, účinnej správy
portfólia a ako spôsob získania expozície
v rôznych aktívach, trhových či zdrojových
príjmov. Podfond bude držať pozície najmä
v ľubovolnej mene a bude používať deriváty
pre flexibilné riadenia menovej expozície.
Podfond môže využívať deriváty s cieľom
získať expozíciu v pôžičkách do výšky
maximálne 20% svojich aktív.

Podfond môže používať deriváty za účelom
zníženia rôznych rizík, účinnej správy portfólia a
ako spôsob získania expozície v rôznych aktívach,
trhových či zdrojových príjmov. Podfond bude
držať pozície najmä v ľubovolnej mene a bude
používať deriváty pre flexibilné riadenia menovej
expozície. Podfond môže využívať deriváty s
cieľom získať expozíciu v pôžičkách do výšky
maximálne 20% svojich aktív.

The main risks of Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities will be revised to
reflect the investment in mortgage / asset-backed securities.
Hlavné riziká Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities budu revidované tak,
aby odrážali investície aktív a cenných papierov viazaných na hypotekárne úvery.

4

Oznámenie podielnikom	

1.októbra 2018

Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
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Zmena investičnej politiky
Investičná politika podfondu Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund bude ku dňu
31. októbra 2018 upravená tak, že tento podfond bude zameraný na zlepšujúci sa
environmentálny rozmer a profil udržatelnosti v porovnaní s referenčným indexom
prostredníctvom začlenenia faktorov ESG (environmentálny, sociálny a korporátne-vládny).
Investičná politika bude zmenená nasledovne:
Súčasný text

Nový text

Podfond investuje prevažne do širokej škály
akcií spoločností, ktoré majú sídlo alebo
prevádzkujú hlavnú podnikatelskú činnosť
v USA. Podfond môže investovať až 20%
svojich aktív v okamihu nákupu do cenných
papierov neamerických spoločností.

Podfond investuje prevažne do širokej škály
akcií spoločností, ktoré majú sídlo alebo
prevádzkujú hlavnú podnikatelskú činnosť v
USA. Podfond môže investovať až 20% svojich
aktív v okamihu nákupu do cenných papierov
neamerických spoločností.

Podfond môže investovať až 10% svojich aktív
do iných UCI a UCITS.

Podfond je zameraný na zlepšujúci sa
environmentálny rozmer a profil udržatelnosti
v porovnaní s referenčným indexom
prostredníctvom integrácie faktorov ESG
(environmentálny, sociálny a korporátne-vládny).

Podfond môže využívať deriváty k zníženiu
rôznych rizík alebo pre účely účinnej
správy portfólia.

Podfond môže investovať až 10% svojich aktív do
iných UCI a UCITS.
Podfond môže využívať deriváty k zníženiu rôznych
rizík alebo pre účely účinnej správy portfólia.

ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ?
1

2

Pokiaľ Vám vyššie uvedené zmeny
vyhovujú, nemusíte robiť nič.
Pokiaľ požiadáte o spätný odkup Vami
držaných podielových listov alebo
urobíte výmenu do fondov s rovnakým
alebo nižším vstupným poplatkom
pred 31.10.2018, nebude vám účtovaný
žiadny poplatok. Pri výmene do iného
podfondu Amundi Funds II, ktorý účtuje
vyšší vstupný poplatok, sa použije
poplatok na konverziu rovnajúcu sa
rozdielu medzi vstupnými poplatkami.
Luxembourg, 1.októbra 2018.
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