UPRAVLJANJE PREMOŽENJA

Ključni podatki za vlagatelje

Ta dokument vsebuje za vlagatelje ključne podatke o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatke predpisuje zakonodaja, da bi
vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij
sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.
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Podsklad od SICAV AMUNDI FUNDS
Koda ISIN: (A) LU1883873496
Ta KNPVP upravlja Amundi Luxembourg SA, subjekt, ki je del skupine Amundi, kot družba za upravljanje

Cilji in naložbena politika
S ciljem povečanja vrednosti vaše naložbe v priporočenem obdobju razpolaganja.
Podsklad vlaga predvsem v širok obseg vrednostnih papirjev podjetij, ki imajo sedež ali večino svojih poslovnih dejavnosti v ZDA. Podsklad lahko v
času nakupa vloži do 20 odstotkov sredstev v vrednostne papirje neameriških podjetij.
Cilj podsklada je izboljšanje okoljskega odtisa in profila trajnostnosti v primerjavi s primerjalnim indeksom, in sicer z vključitvijo dejavnikov ESG (okoljsko,
socialno in korporativno upravljanje).
Podsklad uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjšanje različnih tveganj, za učinkovito upravljanje portfelja in kot način izpostavljenosti (dolge
ali kratke) do različnih sredstev, trgov ali drugih naložbenih priložnosti (vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se osredotočajo na lastniške
vrednostne papirje).
Primerjalni indeks: Podsklad se aktivno upravlja s sklicevanjem na indeks S&P 500 in si ga prizadeva preseči. Podsklad je v glavnem izpostavljen
izdajateljem iz meril uspešnosti, vendar je upravljanje podsklada diskrecijsko in bo vlagalo v izdajatelje, ki niso vključeni v merila uspešnosti. Podsklad
spremlja izpostavljenost tveganjem glede na primerjalni indeks, vendar se pričakuje, da bo obseg odklona od teh meril pomemben.
Postopek upravljanja: z uporabo lastniških metod, uporabljenih in posodabljanih od leta 1928, upravljavec naložb analizira posamezne izdajatelje, da
ugotovi, kateri vrednostni papirji imajo potencial sčasoma povečati svojo vrednost, nato pa te lastniške vrednostne papirje hrani do uresničitve
pričakovanj.
Akumulacijska delnica samodejno zadrži in ponovno vloži celoten pripisani dohodek znotraj podsklada ter tako zvišuje vrednost cene akumulacijskih
delnic.
Najkrajše priporočeno obdobje razpolaganja je 5 let.
Delnice se lahko prodajo ali odkupijo (in/ali konvertirajo) na kateri koli delovni dan (razen če je v prospektu navedeno drugače) po ustrezni trgovalni ceni
(neto vrednost sredstev) skladno s statutom. Nadaljnje podrobnosti so navedene v prospektu KNPVP.
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Stopnja tveganja tega podsklada odraža predvsem tržno tveganje, ki izhaja iz
naložb v vrednostne papirje v ZDA.
Pretekli podatki niso nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.
Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko
sčasoma spremeni. Če spada v najnižjo kategorijo, to še ne
pomeni, da je naložba popolnoma brez tveganj.
Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite. Pomembna
tveganja, bistvena za podsklad, ki jih kazalnik ne zajema ustrezno:
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Kreditno tveganje: predstavlja tveganja, povezana z izdajateljevim
nenadnim znižanjem bonitetne kakovosti ali z njegovim
neizpolnjevanjem obveznosti.
Likvidnostno tveganje: v primeru nizkega obsega trgovanja na
finančnih trgih lahko vsak nakup ali prodaja na teh trgih povzroči
pomembne tržne spremembe/tržna nihanja, ki lahko vplivajo na
vrednost vašega portfelja.
Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje nezmožnosti
udeleženca na trgu za izpolnjevanje njegovih pogodbenih
obveznosti do vašega portfelja.
Operativno tveganje: to je tveganje neizpolnjevanja obveznosti ali
napak znotraj različnih ponudnikov storitev, ki upravljajo in
ocenjujejo vaš portfelj.
Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na neto vrednost
sredstev vašega portfelja.
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Stroški
Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov upravljanja podsklada, vključno s stroški trženja in posredništva. Ti stroški zmanjšujejo potencialno
rast vaše naložbe.
Prikazani vstopni stroški in stroški zamenjave so
Enkratni stroški, ki nastanejo pred naložbo ali po njej
prikazani v največjih mogočih številkah. V nekaterih
Vstopni stroški
Stroškov ni
primerih lahko plačate manj – več izveste pri svojem
Izstopni stroški
Stroškov ni
finančnem svetovalcu.
Nadomestilo za pretvorbo
1,00 %
Višina tekočih stroškov velja za stroške za tekoče leto.
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden so izplačani
Ta številka se lahko razlikuje od leta do leta. Ne
izkupički vaše naložbe.
vključuje:
Stroški iz podsklada v letu
Provizije za uspešnost
Tekoči stroški
0,81 %
Stroškov prenosa portfelja, razen v primeru
Stroški, vzeti iz podsklada v nekaterih določenih pogojih
vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad pri
Provizija za uspešnost
Stroškov ni
nakupu ali prodaji enot v drugem kolektivnem
naložbenem podjemu.
Prikazani tekoči stroški so ocenjeni. Letno poročilo
podsklada bo za vsako obračunsko obdobje vključevalo
natančen znesek.
Druge uporabne informacije o stroških in izdatkih so na voljo v prospektu KNPVP, ki je na voljo na povezavi www.amundi.com.

Preteklo poslovanje
Graf ima omejeno vrednost kot smernica za prihodnje
poslovanje.
Podatki o preteklem poslovanju v tem grafu ne zajemajo
tekočih stroškov podsklada. Podsklad je bil ustanovljen
14. junija 2019. Razred delnic je bil ustanovljen 14.
junija 2019.
Referenčna valuta je evro.
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Primerjalni indeks

A: Podsklad je nastal zato, da bi vase vključil AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Njegovo delovanje temelji na delovanju vključenega
podsklada, ki je izvajal enako naložbeno politiko, to pa je nadzirala ista skupina za upravljanje naložb, poleg tega je sprejel strukturo
nadomestil, pri kateri so skupni tekoči stroški za več kot 5 odstotkov nižji od skupnih tekočih stroškov podsklada.
B: Uspešnost podsklada od njegove ustanovitve.

Uporabne informacije
Ime depozitarja: CACEIS Bank, luksemburška podružnica.
Dodatne informacije o KNPVP (prospekti, redna poročila) so na voljo v angleščini, brezplačno in na naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L2520 Luksembourg.
Podrobnosti aktualne politike prejemkov, ki med drugim vključujejo opis izračuna prejemkov in ugodnosti ter podatke o osebah, odgovornih za
določanje prejemkov in ugodnosti, so na voljo na spletnem mestu https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatoryinformation/Amundi, na zahtevo pa vam brezplačno posredujemo natisnjen izvod.
Druge uporabne informacije (npr. najnovejšo neto vrednost sredstev) lahko pridobite na spletni strani www.amundi.com.
KNPVP vsebuje veliko drugih podskladov in druge razrede, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v delnice drugega podsklada KNPVP se lahko opravi
skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.
Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Posledično so sredstva vsakega podsklada ekskluzivno na voljo, da zadovoljijo
pravice vlagateljev v povezavi s tem podskladom ter pravico upnikov, katerih zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali
likvidacijo tega podsklada.
Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljeni prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.
Davčna zakonodaja države Luksemburg, ki velja za KNPVP, lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.
Amundi Luxembourg SA lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi
deli prospekta o KNPVP.
*********************

Podskladu KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg
(www.cssf.lu). Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luksemburg. Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 11. februar 2020.

Prevodi so informativne narave, velja original v angleščini.
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