Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους της:
Amundi Funds
(5 Απριλίου 2019)
Παράρτημα II: Λεπτομερής σύγκριση μεταξύ απορροφώμενων και απορροφώντων υποκεφαλαίων

Λάβετε υπόψη ότι τα παρακάτω Υποκεφάλαια είναι καταχωρημένα για δημόσια διανομή στη χώρα
σας ή είναι σε διαδικασία καταχώρησης με στόχο να εξουσιοδοτηθούν πριν από την πραγματική
ημερομηνία συγχώνευσης.
Καταχωρημένα:











































Absolute Volatility Arbitrage
Absolute Volatility Euro Equities
Absolute Volatility World Equities
BFT Optimal Income
Bond Asian Local Debt
Bond Euro Aggregate
Bond Euro Corporate
Bond Euro Corporate Short Term
Bond Euro Government
Bond Euro High Yield
Bond Euro High Yield Short Term
Bond Euro Inflation
Bond Europe
Bond Global
Bond Global Aggregate
Bond Global Corporate
Bond Global Emerging Blended
Bond Global Emerging Corporate
Bond Global Emerging Hard Currency
Bond Global Emerging Local Currency
Bond Global High Yield
Bond Global Inflation
Bond Global Total Return
Bond US Corporate
Cash EUR
Cash USD
Convertible Conservative
Convertible Europe
Convertible Global
CPR Global Agriculture
CPR Global Gold Mines
CPR Global Lifestyles
CPR Global Resources
Equity ASEAN
Equity Asia Concentrated
Equity Emerging Conservative
Equity Emerging Focus
Equity Emerging World
Equity Euro Concentrated
Equity Euroland Small Cap
Equity Europe Concentrated
Equity Europe Conservative

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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Equity Europe Small Cap
Equity Global Concentrated
Equity Global Conservative
Equity Greater China
Equity India Infrastructure
Equity Japan Target
Equity Japan Value
Equity Korea
Equity Latin America
Equity MENA
Equity Thailand
Equity US Relative Value
Global Macro Bonds & Currencies
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol
Global Macro Forex
Global Perspectives
Income Partners China Aggregate Bond
Multi Asset Conservative
Protect 90
SBI FM Equity India
SBI FM Equity India Select
US Aggregate
Wells Fargo US Mid Cap
Σε διαδικασία καταχώρησης:























Absolute Return European Equity
Absolute Return Multi-Strategy
China Equity
Emerging Europe and Mediterranean Equity
Emerging Markets Bond
Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Emerging Markets Local Currency Bond
Emerging Markets Short Term Bond
Euro Strategic Bond
Euroland Equity
European Equity Small Cap
European Equity Target Income
European Equity Value
Global Ecology ESG
Global Equity Target Income
Global Multi-Asset Target Income
Japan Equity
Optimal Yield
Pioneer Global Equity
Pioneer Global High Yield Bond
Pioneer Income Opportunities
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Pioneer Strategic Income
Pioneer US Bond
Pioneer US Equity Fundamental Growth
Pioneer US Equity Mid Cap Value
Pioneer US Equity Research
Pioneer US Equity Research Value
Pioneer US High Yield Bond
Pioneer US Short Term Bond
Pioneer Us Bond
Top European Players
US Pioneer Fund
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Παράρτημα ΙI
Λεπτομερής σύγκριση μεταξύ απορροφώμενων και απορροφώντων υποκεφαλαίων
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις κυριότερες διαφορές μεταξύ των απορροφώμενων και
των απορροφώντων υποκεφαλαίων. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των απορροφώμενων και
απορροφώντων υποκεφαλαίων είναι τα ίδια.
Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds – Convertible Conservative

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds – Convertible Europe
μετονομασία σε «Amundi Funds European
Convertible Bond»

Στόχος
Η επίτευξη μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης
Η επίτευξη μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης
υπεραξίας επί του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, το
υπεραξίας επί του κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, το
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
ισχύουσες προμήθειες), κατά τη διάρκεια της
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, έναντι ενός
Thomson Reuters Convertible Index-Europe Focus
δείκτη αναφοράς που δομείται ως εξής: 70%
Hedged (EUR) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
δείκτης Exane ECI-Euro Convertible TR Close και
περιόδου διακράτησης.
30% δείκτης Merrill Lynch EMU Corporates 3-5
years RI Close.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετατρέψιμα
μετατρέψιμα ομόλογα χωρών του ΟΟΣΑ
ομόλογα που εκδίδονται από ευρωπαϊκές
εκφρασμένα σε ευρώ.
εταιρείες. Οι επενδύσεις μπορούν να
περιλαμβάνουν τιτλοποιημένα στεγαστικά
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
δάνεια (MBS) και τίτλους εξασφαλισμένους με
το 67% του καθαρού ενεργητικού του σε:
περιουσιακά στοιχεία (ABS).
- μετατρέψιμα ομόλογα, χωρίς περιορισμούς όσον
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
αφορά την πιστοληπτική τους αξιολόγηση, που είτε
τουλάχιστον
το
67%
του
ενεργητικού
του σε
εκδίδονται από εταιρείες σε χώρες του ΟΟΣΑ (που
μετατρέψιμα ομόλογα που είτε εκδίδονται από
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε χώρες
εταιρείες στην Ευρώπη (που εδρεύουν ή
του ΟΟΣΑ) είτε είναι ανταλλάξιμα με μετοχές
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη) είτε
εταιρειών σε χώρες του ΟΟΣΑ (τουλάχιστον το 51%
είναι ανταλλάξιμα με μετοχές αυτών των
του καθαρού ενεργητικού)
εταιρειών. Οι εν λόγω επενδύσεις ενδέχεται να
- χρεώγραφα (ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς)
περιλαμβάνουν σύνθετα μετατρέψιμα ομόλογα.
εκδοτών σε χώρες του ΟΟΣΑ
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το
- μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή
10% του ενεργητικού του σε μετατρέψιμα
μετατρέψιμων ομολόγων (έως το 10% του
ομόλογα εισηγμένα σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ. Δεν
καθαρού ενεργητικού)
υπάρχει κανένας περιορισμός αξιολόγησης στις εν
Ενώ δεν εγγυάται κάποια ιδιαίτερη κατανομή
λόγω επενδύσεις.
ενεργητικού, υπό κανονικές συνθήκες το
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές,
υποκεφάλαιο αναμένει να έχει έκθεση σε μετοχές
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και
μεταξύ 0% και 30% και έκθεση σε ομόλογα μεταξύ
σε άλλους τύπους ομολόγων, σε μετοχές, μέσα
70% και 100%.
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές,
επίσης να επενδύει έως και το 20% του καθαρού
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και
ενεργητικού του σε ABS και MBS.
σε άλλους τύπους μετατρέψιμων ομολόγων και
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση
χρεωγράφων και σε καταθέσεις, ενώ δύναται
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του
επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού
καθαρού ενεργητικού.
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
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Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου διαχείριση
καθαρού ενεργητικού.
χαρτοφυλακίου. Το υποκεφάλαιο δύναται να
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως και το
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
40% του ενεργητικού του).
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου διαχείριση
χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να
χρησιμοποιεί πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του
καθαρού ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
• Πίστωση
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Παράγωγα
• Μετοχή
• Μετοχή
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
• Υψηλή Απόδοση
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Διαχείριση
• Αγορά
• Αγορά
• Λειτουργία
• MBS/ABS
• Προπληρωμή και επέκταση
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
4 έτη
4 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
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Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 10%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity India Infrastructure

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds SBI FM Equity India
μετονομασία σε «Amundi Funds SBI FM India
Equity»

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του δείκτη 10/40 MSCI India κατά τη διάρκεια
έναντι του δείκτη 10/40 MSCI India κατά τη
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ινδικές
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
μετοχές.
υποδομών στην Ινδία.
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
το 67% του ενεργητικού του σε μετοχές και τίτλους
μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών
εξαγοράς μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ινδία, στους
Ινδία.
ακόλουθους κλάδους υποδομών: ενέργεια,
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
τηλεπικοινωνίες,
μεταφορές,
ύδρευση,
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
χρηματοδότηση και υλικά υποδομών.
επενδύσει σε άλλες μετοχές, μέσα που
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
συνδέονται με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα,
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και
επενδύσει σε άλλες μετοχές, μέσα που συνδέονται
μπορεί να επενδύσει μέχρι και το 10% του
με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα
καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
χρηματαγοράς και καταθέσεις, και μπορεί να
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
επενδύσει μέχρι και το 10% του καθαρού
παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων.
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων.
Βασικό νόμισμα
USD

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Αναδυόμενες αγορές
• Αναδυόμενες αγορές
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Hong Kong Ltd.
Amundi Hong Kong Ltd.
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds SBI FM Equity India Select

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds SBI FM Equity India
μετονομασία σε «Amundi Funds SBI FM India
Equity»

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του δείκτη S&P BSE 100 κατά τη διάρκεια της
έναντι του δείκτη 10/40 MSCI India κατά τη
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
διάρκεια
της
προτεινόμενης
περιόδου
διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ινδικές
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ινδικές
μετοχές.
μετοχές.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει
το 67% του ενεργητικού του σε μετοχές εισηγμένες
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
σε εγκεκριμένη αγορά της Ινδίας που εκδίδονται
μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών
από εταιρείες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην
κυρίως στην Ινδία.
Ινδία.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύσει σε άλλες μετοχές, μέσα που συνδέονται
επενδύσει σε άλλες μετοχές, μέσα που
με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα
συνδέονται με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα,
χρηματαγοράς και καταθέσεις, και μπορεί να
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και
επενδύσει μέχρι και το 10% του καθαρού
μπορεί να επενδύσει μέχρι και το 10% του
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
μείωση διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική
παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων.
διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
USD

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
• Νόμισμα
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παράγωγα
• Παράγωγα
Αναδυόμενες αγορές
• Αναδυόμενες αγορές
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Hong Kong Ltd.
Amundi Hong Kong Ltd.
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Europe

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
μετονομασία σε «Amundi Funds - Euro
Aggregate Bond»
Στόχος

Για την επίτευξη ενός συνδυασμού
Επιδιώκει την επίτευξη ενός συνδυασμού
εισοδήματος και υπεραξίας επί του κεφαλαίου
εισοδήματος και υπεραξίας επί του
(συνολική απόδοση). Ειδικότερα, το
κεφαλαίου (συνολική απόδοση).
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
Συγκεκριμένα, το Υποκεφάλαιο επιδιώκει να
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη
υπερβεί σε απόδοση (μετά την αφαίρεση
Citigroup European WGBI (Euro) κατά τη
των ισχυουσών προμηθειών) τον δείκτη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) στην
διακράτησης.
προτεινόμενη περίοδο κατοχής.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα
επενδυτικού βαθμού Ευρωπαίων εκδοτών. Οι
επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και
τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση
(ABS).
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
ομόλογα επενδυτικού βαθμού εκδοτών που
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην
Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
όσον αφορά το νόμισμα στις εν λόγω
επενδύσεις.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε
μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και
στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του
καθαρού ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABS και MBS: 20%
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική
διαχείριση
χαρτοφυλακίου
διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
χρεώγραφα
(ομόλογα
και
μέσα
χρηματαγοράς) που είναι εκφρασμένα σε
ευρώ. Οι επενδύσεις ενδέχεται να
περιλαμβάνουν τιτλοποιημένο στεγαστικό
δάνειο (MBS).
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
μέσα εκφρασμένα σε ευρώ. Αυτά είναι:
- χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από
κυβερνήσεις ή κρατικούς οργανισμούς της
Ευρωζώνης,
ή
από
υπερεθνικούς
οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα
- εταιρικά χρεώγραφα επενδυτικής ποιότητας
- MBS (μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού
της).
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το
50% του καθαρού ενεργητικού του σε
ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ.
Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύει σε άλλους τύπους χρεωγράφων, σε
καταθέσεις και ως ακολούθως μέχρι τα
ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
τη μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική
διαχείριση
χαρτοφυλακίου
διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο
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μπορεί
να
χρησιμοποιεί
πιστωτικά
παράγωγα (έως 40% του καθαρού
ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.
κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
• Πίστωση
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή Απόδοση
• Υψηλή Απόδοση
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Διαχείριση
• Αγορά
• Αγορά
• MBS/ABS
• MBS/ABS
• Λειτουργία
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 25%
Αναμενόμενο: 30%
Μέγιστο: 100%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
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Amundi Asset Management

Amundi Asset Management

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds
Bond Global Emerging Local Currency

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds
Emerging Markets Local Currency Bond
Στόχος

Η επίτευξη ενός συνδυασμού εισοδήματος και
Επιδιώκει την εξασφάλιση εισοδήματος και
υπεραξίας επί του κεφαλαίου (συνολική
την αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά
απόδοση). Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
διακράτησης.
προμήθειες) έναντι του δείκτη JP Morgan GBIEM Global Diversified (USD) unhedged κατά τη
διάρκεια
της
προτεινόμενης
περιόδου
διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά
και εταιρικά ομόλογα αναδυόμενων χωρών
χωρίς περιορισμό όσον αφορά το νόμισμα. Το
υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το
20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικά
ομόλογα εκφρασμένα σε τοπικό νόμισμα και
οι
επενδύσεις
μπορούν
να
πραγματοποιούνται έμμεσα ή άμεσα (π.χ. με
πρόσβαση μέσω Direct CIBM) σε κινεζικές
μετοχές.
Οι επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και
τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά
στοιχεία (ABS).
Συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει
τουλάχιστον 67% του ενεργητικού σε ομόλογα
που:
- έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από κυβερνήσεις ή
κρατικούς οργανισμούς αναδυόμενων χωρών,
ή
- έχουν εκδοθεί από εταιρείες που εδρεύουν ή
ασκούν
σημαντική
επιχειρηματική
δραστηριότητα σε αναδυόμενες χώρες.
Δεν
υπάρχει
κανένας
περιορισμός
αξιολόγησης στις εν λόγω επενδύσεις.
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
επενδύσει σε άλλους τύπους ομολόγων, σε
μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις, καθώς και
στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά του
καθαρού ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ABS και MBS: 20%

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα
αναδυόμενων αγορών εκφρασμένα σε τοπικό
νόμισμα ή σε ομόλογα που ο πιστωτικός τους
κίνδυνος συνδέεται με αναδυόμενες αγορές.
Το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει
σε
ομόλογα
οποιασδήποτε
χώρας
εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα, έως και το
25% του ενεργητικού του σε ομόλογα με
δικαιώματα επιλογής, έως και το 10% σε υπό
αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα (CoCo) και
έως το 5% σε μετοχές. Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του
ενεργητικού του σε ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τα παράγωγα
για να μειώσει τους διάφορους κινδύνους, για
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως
τρόπο να αποκτήσει έκθεση (είτε μακρά είτε
σύντομη) σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που
επικεντρώνονται σε πιστώσεις, επιτόκια και
τιμές συναλλάγματος).
Το Υποκεφάλαιο
μπορεί να χρησιμοποιήσει παράγωγα για να
αποκτήσει έκθεση σε δάνεια που δεν
υπερβαίνουν το 20% του ενεργητικού του.

14

- μετοχές και τίτλοι εξαγοράς μετοχών: 10%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Το υποκεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων
και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης
έκθεσης (ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες
επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων
των παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά
μέσα, επιτόκια και συνάλλαγμα). Το
Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί
πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού
ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
USD

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
• Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
επένδυσής σας και να εξασφαλίσει
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
εισόδημα κατά τη συνιστώμενη περίοδο
κατοχής.
κατοχής.
Κύριοι κίνδυνοι
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
• Κίνδυνος χώρας – Κίνα
• Πίστωση
• Πίστωση
• Νόμισμα
• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
• Αναδυόμενες αγορές
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Υψηλή απόδοση
• Υψηλή απόδοση
• Επιτόκιο
• Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Μόχλευση
• Μόχλευση
• Ρευστότητα
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Διαχείριση
• Αγορά
• Αγορά
• MBS/ABS
• MBS/ABS
• Λειτουργία
• Λειτουργία
• Προπληρωμή και επέκταση
• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
4 έτη
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Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Σχετική δυνητική ζημιά (VaR)
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δείκτης JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Δείκτης JP Morgan GBI-EM Global Diversified
(unhedged USD)
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
1000%
250%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 5%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 100%
Μέγιστο: 100%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 100%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management

Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Greater China

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds China Equity

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI AC
Golden Dragon κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
εταιρειών στην Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την
εταιρειών
που
εδρεύουν
ή
Ταϊβάν.
δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λαϊκή
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
Δημοκρατία της Κίνας και είναι εισηγμένες
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
στα χρηματιστήρια της Κίνας ή του Χονγκ
μετοχές
εταιρειών
που
εδρεύουν
ή
Κονγκ.
δραστηριοποιούνται κυρίως στο Χονγκ Κονγκ,
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ή την Ταϊβάν.
παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων
Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν να
ή για την αποδοτική διαχείριση του
πραγματοποιούνται είτε μέσω εγκεκριμένων
χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να
αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του Stock
επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού
Connect. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει
του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. Το
έως το 30% του καθαρού ενεργητικού σε
υποκεφάλαιο δύναται κατά καιρούς να
κινεζικές μετοχές κατηγορίας Α και Β
επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε
(συνδυαστικά).
Δεν
υπάρχει
κανένας
κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του
περιορισμός όσον αφορά το νόμισμα στις εν
Stock Connect, με έκθεση έως και το 10% του
λόγω επενδύσεις.
καθαρού ενεργητικού του.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
να μειώσει τους διάφορους κινδύνους, για
επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα,
τρόπο να αποκτήσει (μακροπρόθεσμα ή
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,
βραχυπρόθεσμα) έκθεση σε διάφορα
ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το
περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες
10% του καθαρού ενεργητικού του σε
επενδυτικές
ευκαιρίες
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
που επικεντρώνονται σε μετοχές).
παράγωγα
για
αντιστάθμιση
και
αποτελεσματική
διαχείριση
του
χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
USD

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
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•

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
Κίνδυνος χώρας - Κίνα
• Κίνδυνος χώρας - Κίνα
Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Αναδυόμενες αγορές
• Αναδυόμενες αγορές
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds US Aggregate

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Pioneer US Bond
Στόχος

Μεγιστοποίηση
του
εισοδήματος
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
μεσοπρόθεσμα
και
στη
συνέχεια
σας και να εξασφαλίσει εισόδημα κατά τη
μακροπρόθεσμα (πλήρης κύκλος αγοράς).
συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
υπεραπόδοση
(μετά
τις
ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη Bloomberg
Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) κατά
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά
και εταιρικά χρεώγραφα (ομόλογα και μέσα
χρηματαγοράς) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι
επενδύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν
τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια (MBS) και
τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά
στοιχεία (ABS).
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
χρεώγραφα
εισηγμένα
στις
Ηνωμένες
Πολιτείες ή σε κάποια από τις χώρες του ΟΟΣΑ
που είτε εκδίδονται από το κράτος και τις
ομοσπονδιακές υπηρεσίες των Ηνωμένων
Πολιτειών είτε από εταιρείες που εδρεύουν ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
νομίσματος ή αξιολόγησης σε αυτές τις
επενδύσεις.
Οι υποθήκες που παρέχονται ως ασφάλεια
στα MBS δεν έχουν κανέναν περιορισμό
αξιολόγησης. Μπορεί να είναι εμπορικές ή
στεγαστικές και τα MBS μπορούν να έχουν ή
να μην έχουν οποιαδήποτε μορφή κρατικής
πιστωτικής στήριξης.
Η
έκθεση του
υποκεφαλαίου σε MBS και ABS μπορεί να
φτάσει το 100% του καθαρού ενεργητικού.
Αυτό περιλαμβάνει την έμμεση έκθεση που
αποκτάται μέσω των τίτλων που αναμένεται
να ανακοινωθούν (TBA), η οποία περιορίζεται
στο 50% του καθαρού ενεργητικού.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
επενδύει και σε κρατικά χρεώγραφα
αναδυόμενων
χωρών,
σε
χρεώγραφα
εταιρειών
που
εδρεύουν
ή
δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες
χώρες και σε καταθέσεις, τηρώντας τα

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ
φάσμα ομολόγων επενδυτικού βαθμού
εκφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ. Το
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει έως
και το 25% του ενεργητικού του σε
μετατρέψιμους τίτλους, έως και το 20% σε
ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού και
έως και το 10% σε μετοχές.
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και
το 10% του ενεργητικού του σε ΟΣΕ και
ΟΣΕΚΑ.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
τη μείωση των διαφόρων κινδύνων, για
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως
τρόπο
απόκτησης
(μακροχρόνιας
ή
βραχυπρόθεσμης) έκθεσης σε διάφορα
περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες
επενδυτικές
ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που
επικεντρώνονται σε πιστωτικά και επιτόκια).
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
παράγωγα για να αποκτήσει έκθεση σε
δάνεια που δεν υπερβαίνουν το 20% του
ενεργητικού του.
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ακόλουθα ποσοστά ενεργητικού:
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25%
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
Η έκθεση του υποκεφαλαίου σε υπό αίρεση
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10%
του καθαρού ενεργητικού.
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων, για αποδοτική
διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως τρόπο
απόκτησης (μακροχρόνιας ή βραχυπρόθεσμης)
έκθεσης σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία,
αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων
παραγώγων
που
επικεντρώνονται σε πιστωτικά και επιτόκια). Το
Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί
πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού
ενεργητικού).
Βασικό νόμισμα
EUR

USD
Προφίλ επενδυτή
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Προσπάθεια παροχής εισοδήματος κατά τη
συνιστώμενη περίοδο διακράτησης.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκει την αύξηση της αξίας της
επένδυσής σας και την εξασφάλιση
εισοδήματος κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Κύριοι κίνδυνοι
Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
• Υπό αναίρεση μετατρέψιμα ομόλογα
Πίστωση
(CoCo)
Νόμισμα
• Αντισυμβαλλόμενος
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Πίστωση
Παράγωγα
• Νόμισμα
Αναδυόμενες αγορές
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Παράγωγα
Υψηλή απόδοση
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Επιτόκιο
• Υψηλή απόδοση
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Επιτόκιο
Ρευστότητα
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Διαχείριση
• Ρευστότητα
Αγορά
• Διαχείριση
MBS/ABS
• Αγορά
Λειτουργία
• MBS/ABS
Προπληρωμή και επέκταση
• Λειτουργία
20

• Προπληρωμή και επέκταση
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
3 έτη
3 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 15%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 100%
Μέγιστο: 100%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 100%
Μέγιστο: 0%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Pioneer Asset Management Inc.
Amundi Pioneer Asset Management Inc.
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Europe Concentrated

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Top European Players

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Europe
(dividends reinvested) κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
ευρωπαϊκές μετοχές.
εταιρειών
μεσαίας
και
μεγάλης
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
κεφαλαιοποίησης
που
εδρεύουν
ή
τουλάχιστον το 75% του καθαρού ενεργητικού
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Το
του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή
Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75%
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Δεν
του ενεργητικού του σε μετοχές που
υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το
εκδίδονται από εταιρείες με έδρα στο EU. Ενώ
νόμισμα στις εν λόγω επενδύσεις.
το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
οποιαδήποτε περιοχή της οικονομίας, ανά
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
πάσα στιγμή η συμμετοχή του μπορεί να
επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους
επικεντρωθεί σε σχετικά μικρό αριθμό
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα,
εταιρειών. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,
επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού
ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το
του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
10% του καθαρού ενεργητικού του σε
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
παράγωγα
για
αντιστάθμιση
και
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης
αποτελεσματική
διαχείριση
του
(ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
χαρτοφυλακίου.
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες
επενδυτικές
ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
που εστιάζουν σε μετοχές).
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
• Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
δράσεων (PEA).
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
• Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
δράσεων (PEA).
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κύριοι κίνδυνοι
Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Ireland Limited

23

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Euro Concentrated

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Euroland Equity
Στόχος

Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Euro
(dividends reinvested) κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
εταιρειών της Ευρωζώνης.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
το 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές
εκφρασμένες σε ευρώ που εκδίδονται από
εταιρείες που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται
κυρίως στην Ευρωζώνη.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές,
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και
σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών,
μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται επίσης
να επενδύει έως και το 10% του καθαρού
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.

Το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 75% του
ενεργητικού του σε μετοχές εταιρειών που
εδρεύουν ή ασκούν το μεγαλύτερο μέρος των
δραστηριοτήτων τους σε κράτη μέλη της ΕΕ που
χρησιμοποιούν το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα.
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
ΟΣΕΚΑ.
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου, καθώς και ως
μέσο απόκτησης έκθεσης (ανοδική ή πτωτική
θέση) σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές
ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που
εστιάζουν σε μετοχές και συνάλλαγμα).

Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου διαχείριση
χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
• Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
δράσεων (PEA).
δράσεων (PEA).
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 100%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 15%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Ireland Limited
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity US Relative Value

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Value

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη S&P 500 (Total
Return) κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ
των Ηνωμένων Πολιτειών.
φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. Το
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το
μετοχές εταιρειών που:
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και
- εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στις
ΟΣΕΚΑ.
Ηνωμένες Πολιτείες,
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
- είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες ή
να μειώσει τους διάφορους κινδύνους, για
σε κάποια από τις χώρες του ΟΟΣΑ.
αποδοτική διαχείριση χαρτοφυλακίου και ως
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
τρόπο να αποκτήσει (μακροπρόθεσμα ή
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
βραχυπρόθεσμα) έκθεση σε διάφορα
επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους
περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή άλλες
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα,
επενδυτικές
ευκαιρίες
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το
που επικεντρώνονται σε μετοχές).
10% του καθαρού ενεργητικού του σε
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
παράγωγα
για
αντιστάθμιση
και
αποτελεσματική
διαχείριση
του
χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
USD

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
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Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
• Ρευστότητα
Διαχείριση
• Διαχείριση
Αγορά
• Αγορά
Λειτουργία
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
TCW Investment Management
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
Company
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Thailand

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
μετονομασία σε «Amundi Funds - Asia Equity
Concentrated»

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
Επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επιδιώκει
υπεραξίας επί του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
υποκεφάλαιο επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις
έναντι του δείκτη Bangkok Set (TRI) κατά τη
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI AC
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Asia ex Japan κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ταϊλανδέζικες
Το υποκεφάλαιο επενδύει σε ασιατικές
μετοχές.
μετοχές (εξαιρουμένων των ιαπωνικών).
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε
το 67% του ενεργητικού του σε μετοχές εισηγμένες
μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών εταιρειών
στο Χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης (SET) που
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως
εκδίδονται από εταιρείες που εδρεύουν ή
στην Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας και
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ταϊλάνδη.
συμπεριλαμβανομένης της Κίνας). Οι επενδύσεις
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
σε
κινέζικες
μετοχές
μπορούν
να
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
πραγματοποιούνται
είτε
μέσω
επενδύσει σε άλλες μετοχές, μέσα που συνδέονται
εξουσιοδοτημένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε
με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα
μέσω του Stock Connect. Το υποκεφάλαιο
χρηματαγοράς και καταθέσεις, και μπορεί να
δύναται να επενδύει έως και το 10% του
επενδύσει μέχρι και το 10% του καθαρού
καθαρού ενεργητικού του σε κινεζικές μετοχές
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
κατηγορίας Α και Β (συνδυαστικά). Δεν υπάρχει
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιήσει
κανένας περιορισμός όσον αφορά το νόμισμα
παράγωγα για αντιστάθμιση και αποτελεσματική
στις εν λόγω επενδύσεις.
διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές,
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και
σε άλλες μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών,
μετατρέψιμα
ομόλογα,
ομόλογα,
μέσα
χρηματαγοράς και καταθέσεις, ενώ δύναται
επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού
ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου
και αποδοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
USD

USD
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
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χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
Πίστωση
• Κίνδυνος χώρας - Κίνα
Νόμισμα
• Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
• Παράγωγα
Αναδυόμενες αγορές
• Αναδυόμενες αγορές
Μετοχή
• Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Επιτόκιο
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
Ρευστότητα
• Διαχείριση
Διαχείριση
• Αγορά
Αγορά
• Λειτουργία
Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Hong Kong Ltd.
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Global Concentrated

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds Pioneer Global Equity

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής
κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
σας κατά τη συνιστώμενη περίοδο κατοχής.
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI World All
Countries (ACWI) TR κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές
εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε όλο
εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Το υποκεφάλαιο
τον κόσμο.
δύναται να επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
κλάδων και τομέων. Το Υποκεφάλαιο μπορεί
τουλάχιστον το 67% του καθαρού ενεργητικού
να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού
του σε μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποίηση
του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για
κατά τη στιγμή της αγοράς. Δεν υπάρχει
τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την
κανένας περιορισμός όσον αφορά το νόμισμα
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
στις εν λόγω επενδύσεις.
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω
(ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες
επενδύει και σε άλλες μετοχές, τίτλους
επενδυτικές
ευκαιρίες
εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα,
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,
που εστιάζουν σε μετοχές).
ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το
10% του καθαρού ενεργητικού του σε
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί
παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων.

Βασικό νόμισμα
USD

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
παρόμοια κεφάλαια.
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
περίοδο κατοχής.
περίοδο κατοχής.
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
• Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.
Κύριοι κίνδυνοι
• Συγκέντρωση
• Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
• Αντισυμβαλλόμενος
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Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
Διαχείριση
Αγορά
Λειτουργία

• Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
• Αναδυόμενες αγορές
• Μετοχή
• Αντιστάθμιση κινδύνων
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
• Διαχείριση
• Αγορά
• Λειτουργία
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 100%
Μέγιστο: 100%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi Pioneer Asset Management, Inc.
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο
Amundi Funds Equity Europe Small Cap

Απορροφόν υποκεφάλαιο
Amundi Funds European Equity Small Cap

Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της
του κεφαλαίου. Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο
επένδυσής σας κατά τη συνιστώμενη
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
περίοδο κατοχής.
προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Europe
Small Cap (dividends reinvested) κατά τη
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου
διακράτησης.
Επενδυτική Πολιτική
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μικρές
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα
μετοχές κεφαλαιοποίησης στην Ευρωπαϊκή
ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών μικρού
Ένωση.
κεφαλαίου που βασίζονται ή ασκούν το
Ειδικότερα,
το
υποκεφάλαιο
επενδύει
μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων
τουλάχιστον το 75% του καθαρού ενεργητικού
τους στην Ευρώπη. Το Υποκεφάλαιο ορίζει
του σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή
τις εταιρείες μικρού κεφαλαίου ως εκείνες
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρωπαϊκή
που κατά τη στιγμή της είναι εντός της
Ένωση, με τουλάχιστον το 51% του καθαρού
κλίμακας κεφαλαιοποίησης του δείκτη MSCI
ενεργητικού
του
σε
μετοχές
με
Europe Small Companies. Το Υποκεφάλαιο
κεφαλαιοποίηση
κάτω
της
μέγιστης
θα επενδύσει τουλάχιστον 75% σε μετοχές
κεφαλαιοποίησης του δείκτη αναφοράς. Δεν
που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την
υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά το
έδρα τους στην ΕΕ. Το Υποκεφάλαιο μπορεί
νόμισμα στις εν λόγω επενδύσεις.
να επενδύει μέχρι και το 10% του
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα
επενδύει σε άλλες μετοχές και σε
για τη μείωση διάφορων κινδύνων, για την
μετατρέψιμα ομόλογα, και μπορεί να
αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου,
επενδύει στα ακόλουθα έως τα εξής ποσοστά
καθώς και ως μέσο απόκτησης έκθεσης
του
καθαρού
ενεργητικού:
(ανοδική ή πτωτική θέση) σε διάφορα
- χρεώγραφα σε ευρώ και καταθέσεις σε
στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες
διάφορα
νομίσματα:
20%
επενδυτικές
ευκαιρίες
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10%
(συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων
Το Υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη
που εστιάζουν σε μετοχές).
μείωση των διαφόρων κινδύνων και για την
αποδοτική
διαχείριση
χαρτοφυλακίου
διαχείριση χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα
EUR

EUR
Προφίλ επενδυτή

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή σε
παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές
• Με βασικές γνώσεις για επενδύσεις σε
κεφάλαια και χωρίς ή με περιορισμένη
εμπειρία επένδυσης στο Υποκεφάλαιο ή
σε παρόμοια κεφάλαια.
• Ο οποίος καταλαβαίνει τον κίνδυνο να
χάσει μέρος ή το σύνολο του
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
• Επιδιώκοντας να αυξήσουν την αξία της
επένδυσής τους κατά τη συνιστώμενη
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περίοδο κατοχής.
Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
δράσεων (PEA).
Προσδιορίζεται ως μετοχικό Υποκεφάλαιο
για γερμανικούς φορολογικούς σκοπούς.

•
•

περίοδο κατοχής.
Συμμορφώνεται με τα γαλλικά σχέδια
δράσεων (PEA).
Προσδιορίζεται ως μετοχικό
Υποκεφάλαιο για γερμανικούς
φορολογικούς σκοπούς.

Κύριοι κίνδυνοι
Συγκέντρωση
• Αντισυμβαλλόμενος
Αντισυμβαλλόμενος
• Νόμισμα
Νόμισμα
• Αθέτηση υποχρεώσεων
Αθέτηση υποχρεώσεων
• Παράγωγα
Παράγωγα
• Μετοχή
Μετοχή
• Αντιστάθμιση κινδύνων
Αντιστάθμιση κινδύνων
• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
• Ρευστότητα
Ρευστότητα
• Διαχείριση
Διαχείριση
• Αγορά
Αγορά
• Λειτουργία
Λειτουργία
• Μικρές / Μεσαίες Μετοχές
Μικρές / Μεσαίες Μετοχές
Κεφαλαιοποίησης
Κεφαλαιοποίησης
Προτεινόμενη περίοδος κατοχής
5 έτη
5 έτη
Μέθοδος διαχείρισης κινδύνου
Ανάληψη υποχρέωσης
Ανάληψη υποχρέωσης
Χαρτοφυλάκιο αναφοράς κινδύνου
Δεν εφαρμόζεται
Δεν εφαρμόζεται
Μέγιστη αναμενόμενη μόχλευση
110%
110%
Έκθεση ενεργητικού σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενο: 0%
Αναμενόμενο: 0%
Μέγιστο: 0%
Μέγιστο: 0%
Έκθεση ενεργητικού σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)
Αναμενόμενο: 10%
Αναμενόμενο: 5%
Μέγιστο: 90%
Μέγιστο: 90%
Διαχειριστής Επενδύσεων
Amundi Asset Management
Amundi SGR S.p.A

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
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CONTACT INFORMATION
Amundi Funds
5, Allée Scheffer,
L - 2520 Λουξεμβούργο,
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

