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01.
Amundi Funds II – Euro High Yield (Високодоходен в
Евро)

» Смяна на името
Името на Amundi Funds II – Euro High Yield (Високодоходен в Евро) ще бъде променено на Amundi
Funds II – Optimal Yield (Оптимална Доходност), считано от 31-ви Октомври 2018.
Новото име описва по-точно гъвкавия инвестиционен подход на Под-фонда.

» Промяна на метода на управление на риска

Методът за управление на Amundi Funds II – Euro High Yield ще бъде променен от Relative (относителен)
VaR на Absolute (абсолютен) VaR, считано от 31-ви Октомври 2018.
Под-фондът следва гъвкава инвестиционна стратегия и Absolute (абсолютен) VaR подходът е приет
като по-подходящ, взимайки предвид възможността за промени в разпределението на портфолиото.

на бенчмарка (сравнителния показател) за изчисляване на таксите за
»доброПромяна
представяне

Бенчмаркът за изчисляване на таксите за добро представяне на Amundi Funds II – Euro High Yield ще
бъде променен от BofA ML Euro High Yield Constrained Index на Euro OverNight Index Average
(EONIA) +300 bps, считано от 31-ви Октомври 2018.
Промяната на бенчмарка на таксите за добро изпълнение отразява очакваната възвръщаемост през
пазарния цикъл, взимайки предвид инвестиционния стил на Под-фонда.

02.
Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities (не се
предлага в България)

» Kорекция в инвестиционната политика
Инвестиционната политика на Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities ще бъде коригирана, за
да позволи да се инвестират до 20% от акциите в обезпечени с активи и обвързани с ипотека ценни
книжа, считано от 31-ви Октомври 2018. Инвестиционната политика ще бъде коригирана както следва:

Настоящ текст
Под-фондът инвестира в широк обхват от
ценни книжа по света, включително
нововъзникващи пазари. Миксът от ценни
книжа
може
да
включва
акции,
правителствени и корпоративни облигации,
ценни книжа и инвестиции на паричния
пазар, чиято стойност покрива цената на
стоките. Под-фондът може да инвестира до
10% от своите акции в други UCIs и UCITS.
Под-фондът може да използва деривати за
предотвратяване на различни рискове,
ефективен мениджмънт на портфолио или
като начин да постигне експозиция към

Нов текст



Под-фондът инвестира в широк обхват от
ценни книжа по света, включително
нововъзникващи пазари. Миксът от ценни
книжа
може
да
включва
акции,
правителствени и корпоративни облигации,
ценни книжа и инвестиции на паричния
пазар, чиято стойност покрива цената на
стоките. Подфондът може да инвестира до
10% от своите акции в други UCIs и UCITS.
От 31-ви октомври 2018, под-фонфът ще
може да инвестира до 20% от своите акции
в обезпечени с активи и обвързани с
ипотека ценни книжа.
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различни
активи, пазари и приходни
потоци.
В частност, под-фондът може да има
позиции във всяка валута и ще използва
деривати, за да бъде гъвкав във своите
валутни позиции. Под-фондът може да
използва деривати, за да инвестира в
свързани със заеми финансови инструменти
до максимум 20% от активите си.

Под-фондът може да използва деривати за
предотвратяване на различни рискове,
ефективен мениджмънт на портфолио или
като начин да постигне експозиция към
различни активи, пазари и приходни потоци.
В частност, под-фондът може да има позиции
във всяка валута и ще използва деривати, за
да бъде гъвкав във своите валутни позиции.
Под-фондът може да използва деривати, за да
инвестира в свързани със заеми финансови
инструменти до максимум 20% от активите
си.

Основният риск на Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities ще бъде променен за да отрази
инвестициите в ипотечни / обезпечени с активи ценни книжа.

03.
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund (Американски Фонд
Пайъниър)

» Корекция в инвестиционната политика
Инвестиционната политика на Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund (Американски Фонд Пайъниър) ще
бъде променена за да се уточни, че Под-фондът ще наблегне на опазването на околната среда повече,
отколкото го прави сравнителният показател, като интегрира ESG фактори (екологични, социални и
свързани с корпоративното управление), считано от 31 Октомври 2018. За целта инвестиционната
политика на Под-фонда ще бъде коригирана както следва :

Настоящ текст
Под-фондът инвестира в широк обхват от
акции на компании, базирани САЩ. В
момента на поръчката, той може да
инвестира до 20% от своите активи в акции
на компании извън САЩ.
Под-фондът може да нвестира до 10% от
своите акции в други UCIs и UCITS.
Под-фондът може да използва деривати, за
да предотврати различни рискове или за
ефективно управление на портфейла.

Нов текст



Под-фондът инвестира в широк обхват от
акции на компании, базирани САЩ. В
момента на поръчката, той може да инвестира
до 20% от своите активи в акции на компании
извън САЩ.
Под-фондът набляга на опазването на
околната среда повече, отколкото го прави
сравнителният показател, като интегрира
ESG фактори (екологични, социални и
свързани с корпоративното управление).
Под-фондът може да нвестира до 10% от
своите акции в други UCIs и UCITS.
Под-фондът може да използва деривати, за да
предотврати различни рискове или за
ефективно управление на портфейла.

» Какво трябва да направите?
1. Ако сте комфортно с описаните промени, не трябва да предприемате никакви действия.
2. Aко направите обратно изкупуване, или конвертирате вашите инвестиции няма да заплатите
никакви такси (за обратно изкупуване или конверсии). Молим, направете инструкциите си за
сделки с Дялове както правите обикновено.
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Люксембург, 1 Октовмри 2018.

ИМЕ НА ФОНДА:

Amundi Funds II (Фондове Амунди II)
ПРАВНА ФОРМА:

FCP (Договорен Фонд)
РЕГИСТРИРАН ОФИС НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО:

Amundi Luxembourg S.A.
ЛИТЕРАТУРА:

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