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Уважаеми Притежатели на дялове,
След сливането на Пайъниър Инвестмънтс с групата Амунди през юли 2017 г., Амунди стана лидер
на пазара в Европа и сред първите десет компании за управление на активи в световен мащаб.
Сега започваме следващата фаза на многоетапен процес на интеграция, целящ да предоставим
подобрена продуктова гама със силни и дълбоки познания за местните и световните
инвестиционни възможности във всички класове активи.
Началният етап на интегрирането на двете успешни групи за управление на активи ще
включва следното:
–– Рационализиране и преименуване на юридически лица и дейности.
–– Сближаване на базираните в Люксембург продуктови гами чрез промени в име на фонда
или на инвестиционен мениджър, сливания и ликвидации.
Съветът на директорите на Фонд Пайъниър Решения(„Фондът”) пише, за да Ви информира
за промените във фонда, както е описано по-долу. Моля, прегледайте внимателно
предоставената информация.
Съветът на директорите на фонда също така ще Ви информира за всички други промени,
засягащи дружества от групата Амунди и във връзка с Фонда, като публикува информация
на уебсайта www.amundi.lu/amundi-funds. Такива промени могат да се отнасят до
назначаването на нов инвестиционен мениджър в Амунди за Вашия Под-фонд, промяна на
името или сливането на всяко дружество от групата, назначено или делегирано от фонда
или друга подобна промяна в групата на Амунди, засягаща фонда или под-фондове. Моля,
отделете време да се консултирате с уебсайта за най-актуалната информация.
Новото седалище на фонда е посочено по-долу. Можете да получите достъп до различни
документи за фонда на www.amundi.lu/amundi-funds и в новото седалище на Фонда.
С уважение,
Енрико Турчи, за Съвета на директорите на фонда

Промяна на името на фонд
В сила от полунощ на 16 февруари 2018 г. името на фонда ще се промени, както следва:
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Настоящо име

Ново име

Фонд Пайъниър Решения

Фонд Амунди Решения
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Промяна на името на Клас Дялове
В сила от полунощ на 16 февруари 2018, името на Клас „N” ще се промени, както е описано в
таблицата по-долу:
Настоящо име

Ново име

Клас N

Клас R

Клас „N” ще запази всичките си останали характеристики и по-конкретно, кодовете,
използвани при търгуването и приложимата такса управление.
Цитираните по-горе промени ще бъдат отразени в следващото издание на проспекта на
Фонда.

ИМЕ НА ФОНДА:

Фонд Пайъниър Решения

ПРАВНА ФОРМА:
ИДПК

СЕДАЛИЩЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:
Амунди Люксембург С.А.*

ЛИТЕРАТУРА:

Проспектът, Документите с ключова за инвеститорите информация и най-актуалните
финансови отчети са на разположение на: www.amundi.lu/amundi-funds

*След вливането на Амунди Люксембург С.А. в Пайъниър Асет Мениджмънт С.А., Пайъниър Асет Мениджмънт С.А., управляващото дружество на Фонда, промени своето име на Амунди Люксембург С.А.
на 1 януари 2018 г.
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