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Οι υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν πάντα το κέντρο της επενδυτικής πολιτικής της Amundi.
Από τη δημιουργία μας, θεωρούμε την υπεύθυνη επένδυση έναν από τους θεμέλιους πυλώνες
μας. Η δέσμευσή μας βασίζεται σε δύο πεποιθήσεις: Ότι οι εταιρείες και οι επενδυτές έχουν
ευθύνη για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας και ότι οι βέλτιστες περιβαλλοντικές,
κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ESG) πρακτικές αποτελούν μακροπρόθεσμο οδηγό
της επενδυτικής απόδοσης.
Η Amundi, ως ο μεγαλύτερος Eυρωπαίος διαχειριστής ενεργητικού και μεταξύ των δέκα
κορυφαίων παγκοσμίως, είναι επικεφαλής του χρηματοοικονομικού τομέα όσον αφορά τις
υπεύθυνες επενδυτικές πολιτικές. Είμαστε εκ των ιδρυτών των Αρχών Υπεύθυνων Επενδύσεων
των Ηνωμένων Εθνών (UNPRI). Στην Amundi, η δέσμευσή μας δεν είναι μόνο να
παρακολουθούμε τις τάσεις ESG, αλλά και να επηρεάζουμε την ημερήσια διάταξη ESG του
χρηματοοικονομικού κλάδου, σε μια υπεύθυνη αγορά επενδύσεων που αναπτύσσεται με ταχείς
ρυθμούς.
Πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση των ESG διαστάσεων στην επενδυτική διαδικασία μας επιτρέπει
την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών. Σε έναν κόσμο
όπου τα εγγενή στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της συνολικής
αποτίμησης των εταιρειών, η επενδυτική ESG διάσταση καθιστά δυνατή τη μακροπρόθεσμη
αποτύπωση των αποφασιστικών κριτηρίων.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ακόλουθες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικά με τη
διακυβέρνηση αρχές στην επενδυτική μας διαδικασία θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις
μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Για αυτόν τον λόγο, το Ενημερωτικό Δελτίο της Amundi Funds
καταρτίζει τώρα την ESG προσέγγισή μας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην εσωκλειόμενη
Ανακοίνωση προς τους Μετόχους.
Διαβάστε προσεκτικά την Ανακοίνωση.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας,
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Amundi Funds
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Λουξεμβούργο, 30 Νοεμβρίου 2020
Αγαπητέ Μέτοχε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες
αλλαγές ορισμένων στη δομή ομπρέλας της Amundi Funds:
Οι ακόλουθες πληροφορίες προστέθηκαν στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Amundi Funds

Πολιτική για τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση
παράγοντες

Από τη δημιουργία της, η Amundi έχει θέσει την υπεύθυνη επένδυση και εταιρική ευθύνη ως έναν από τους θεμέλιους
πυλώνες της, βασιζόμενη στη βεβαιότητα ότι οι οικονομικοί και οικονομικοί φορείς έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη βιώσιμη
κοινωνία και ότι η περιβαλλοντική, κοινωνική και διαχειριστική (ESG) πρακτική είναι μακροπρόθεσμος παράγοντας των
οικονομικών επιδόσεων.
Η Amundi θεωρεί ότι, πέραν των οικονομικών πτυχών, η ενσωμάτωση της ESG πρακτικής στην επενδυτική διαδικασία
επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών.
Πέρα από την ESG ενσωμάτωση, η Amundi εφαρμόζει στοχευμένες πολιτικές αποκλεισμού σε όλες τις ενεργές επενδυτικές
στρατηγικές της Amundi, αποκλείοντας εταιρείες που αντίκεινται στην πολιτική ESG, όπως αυτές που δεν τηρούν διεθνείς
συμβάσεις, διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια ή εθνικούς κανονισμούς.
Η Amundi ανέπτυξε τη δική της διαδικασία αξιολόγησης ESG βάσει της «Άριστης» προσέγγισης. Οι αξιολογήσεις που
προσαρμόζονται σε κάθε τομέα δραστηριότητας στοχεύουν στην αξιολόγηση της δυναμικής λειτουργίας των εταιρειών.
Η αξιολόγηση και η ανάλυση ESG πραγματοποιούνται εντός της ομάδας ανάλυσης ESG της Amundi, η οποία λειτουργεί
επίσης ανεξάρτητα και συμπληρωματικά στη διαδικασία απόφασης.
Η αξιολόγηση ESG της Amundi είναι μια ποσοτική αξιολόγηση ESG που μεταφράζεται σε επτά επίπεδα. Κυμαίνονται από
το Α (οι καλύτερες βαθμολογίες) έως το G (η χειρότερη), με τους τίτλους με αξιολόγηση G να εντάσσονται στη λίστα
εξαίρεσης.
Η αξιολόγηση ESG της Amundi στοχεύει στη μέτρηση της απόδοσης ESG ενός εκδότη, π.χ. της ικανότητάς του να
προβλέπει και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διαχειριστικούς κινδύνους και ευκαιρίες που είναι
εγγενείς στον τομέα και σε μεμονωμένες συνθήκες του εκδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ESG και της μεθοδολογίας αξιολόγησης της Amundi,
ανατρέξτε στη διεύθυνση www.amundi.com
Επενδυτικοί στόχοι ESG
Τα υποκεφάλαια της Amundi Funds (όπως παρουσιάζονται παρακάτω) ενσωματώνουν παράγοντες ESG στην επενδυτική
τους διαδικασία και στοχεύουν επίσης στην επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου που να υπερβαίνει τη
βαθμολογία ESG του δείκτη αναφοράς ή του επενδυτικού συνόλου (όπου δεν υπάρχει δείκτης αναφοράς). Η βαθμολογία
ESG του χαρτοφυλακίου είναι ο σταθμισμένος κατά AUM μέσος όρος της βαθμολογίας ESG των εκδοτών βάσει του
μοντέλου βαθμολόγησης ESG της Amundi. Επιπλέον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην επενδυτική πολιτική ενός
υποκεφαλαίου, όλα τα υποκεφάλαια της Amundi Funds αποκλείουν όλους τους εκδότες που ορίζονται στον κατάλογο
εξαίρεσης της Πολιτικής ESG της Amundi.
Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις αλλαγές που σχετίζονται με τα ESG, καθώς
και για ορισμένες άλλες αλλαγές σε διάφορα υποκεφάλαια της Amundi Funds:
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Amundi Funds Cash EUR, Amundi Funds Cash USD, Amundi Funds Euro Corporate Bond,
Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond, Amundi Funds Euroland Equity, Amundi
Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity,
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap, Amundi Funds European Convertible Bond,
Amundi Funds European Equity Conservative, Amundi Funds European Equity Dynamic
Multi Factors, Amundi Funds European Equity Risk Parity, Amundi Funds Global Convertible
Bond, Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Equity Conservative,
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors και Amundi Funds Total Hybrid Bond

Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές των παραπάνω υποκεφαλαίων θα τροποποιηθούν, έτσι ώστε να
συμπεριληφθεί ένας συμπληρωματικός στόχος που στοχεύει στην επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου που θα
υπερβαίνει τη βαθμολόγηση ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς τους.

2.

Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds European Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Global Equity
Sustainable Income, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future και Amundi Funds
Pioneer US Equity ESG Improvers

Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ανωτέρω υποκεφαλαίων θα
τροποποιηθούν ως εξής:
− συμπεριλαμβάνεται ένας συμπληρωματικός στόχος με σκοπό την επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου
μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς του,
− περιορισμός επενδύσεων σε τίτλους που δεν έχουν αξιολογηθεί βάσει ESG με ανώτατο όριο το 10% του
ενεργητικού,
− εκφράζουν τις μεθόδους ESG που σχετίζονται με την αντίστοιχη διαδικασία διαχείρισης.

3. Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ανωτέρω υποκεφαλαίων θα
τροποποιηθούν για να περιορίσουν τις επενδύσεις σε τίτλους χωρίς αξιολόγηση ESG με ανώτατο όριο το 10% του
ενεργητικού.

4. Αναστολή NAV σε δημόσιες αργίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2021, δεν θα πραγματοποιείται έκδοση ΚΑΕ για τα
παρακάτω υποκεφάλαια, όταν ημερομηνία έκδοσης ΚΑΕ συμπίπτει με δημόσια αργία στις χώρες του παρακάτω πίνακα:
Υποκεφάλαιο

Δημόσια αργία σε:

Russian Equity

Λουξεβούργο ή Ρωσία

SBI FM India Equity

Λουξεμβούργο ή Ινδία

Japan Equity Value

Λουξεμβούργο ή Ιαπωνία

5.

Amundi Funds Cash USD

Με ισχύ από 1 Μαρτίου 2021, ο δείκτης αναφοράς του υποκεφαλαίου θα αλλάξει από το USD Libor 3-month rate στο
Compounded Effective Federal Funds Rate.
Ο αναθεωρημένος επενδυτικός στόχος του υποκεφαλαίου θα είναι ο εξής:
Στόχος
Η παροχή αποδόσεων σύμφωνα με τα επιτόκια των χρηματαγορών
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Το υποκεφάλαιο επενδύει σε βραχυπρόθεσμο ενεργητικό και, ειδικότερα, κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς που είναι
εκφρασμένα σε δολάρια ΗΠΑ ή αντισταθμίζονται έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.
Ειδικότερα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς
(συμπεριλαμβανομένων εμπορικών χρεογράφων προερχόμενων από τιτλοποίηση).
Το υποκεφάλαιο διατηρεί εντός του χαρτοφυλακίου του σταθμισμένη μέση ληκτότητα 90 ημερών ή λιγότερο.
Το υποκεφάλαιο δεν επενδύει περισσότερο από το 30% του ενεργητικού σε μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή έχουν
εγγύηση από κράτος, δημόσια τοπική αρχή εντός της ΕΕ ή διεθνή οργανισμό στον οποίο ανήκει τουλάχιστον ένα κράτος
μέλος της ΕΕ.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως και το 10% του ενεργητικού του σε μονάδες/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή/και άλλων ΟΣΕ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργητική διαχείριση και επιδιώκει να επιτύχει σταθερή απόδοση σύμφωνα με τον δείκτη
Compounded Effective Federal Funds rate Index (πρώην «USD Libor 3-month rate» μέχρι την 1 Μαρτίου 2021) (ο «Δείκτης
αναφοράς»). Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του
υποκεφαλαίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του επενδυτικού του
συνόλου.

6. Amundi Funds European Equity Green Impact
Με ισχύ από 22 Ιανουαρίου 2021, το υποκεφάλαιο δεν θα επενδύει πλέον ως τροφοδοτικό του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου
«Amundi Valeurs Durables».
Ωστόσο, θα αναθεωρήσει τον επενδυτικό του στόχο επιδιώκοντας την έκθεσή του σε ένα επενδυτικό περιβάλλον παρόμοιο
με αυτόν του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου.
Οι κύριες διαφορές μεταξύ των επενδυτικών πολιτικών του κύριου αμοιβαίου κεφαλαίου και των νέων επενδυτικών
πολιτικών που θα εφαρμοστούν από 22 Ιανουαρίου 2021, είναι οι ακόλουθες:
Κύριο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Κύριες επενδύσεις

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον
το 75% του καθαρού ενεργητικού σε μετοχές
εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε
μετοχές εταιρειών οι οποίες έχουν την
έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως
στην Ευρώπη

Βοηθητικές επενδύσεις

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω
πολιτικές, το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να
επενδύει και σε ομόλογα επενδυτικού βαθμού και
μετατρέψιμα ομόλογα, σε μέσα χρηματαγοράς και
καταθέσεις, και μέχρι το 10% του καθαρού
ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις
ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο
μπορεί επίσης να επενδύει και σε μέσα
χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως
το 10% του καθαρού ενεργητικού σε
ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ

Το κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο κάνει εκτενή χρήση
παραγώγων για τη μείωση διάφορων κινδύνων,
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 και μετοχές). Το
κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προβεί σε
προσωρινές αγορές και πωλήσεις τίτλων
(συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης).

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί
παράγωγα για τη μείωση διάφορων
κινδύνων και για την αποδοτική
διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Χρήση
παραγώγων
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ESG

Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να
επιτύχει αξιολόγηση ESG του
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη
του Δείκτη αναφοράς.
Το υποκεφάλαιο θα περιορίσει την
επένδυση σε τίτλους που δεν έχουν
αξιολογηθεί βάσει ESG με ανώτατο όριο το
10% του ενεργητικού.
Το επενδυτικό σύνολο των υποκεφαλαίων
(όπως εκπροσωπείται από τον δείκτη
αναφοράς του) μειώνεται κατά τουλάχιστον
20% λόγω του αποκλεισμού τίτλων με
χαμηλή αξιολόγηση ESG.

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:
Στόχος
Η επίτευξη υπεραξίας επί του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών οι οποίες έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην
Ευρώπη. Το υποκεφάλαιο θα περιορίσει την επένδυση σε τίτλους που δεν έχουν αξιολογηθεί βάσει ESG με ανώτατο όριο το
10% του ενεργητικού.
Το υποκεφάλαιο προβλέπεται να έχει έκθεση σε μετοχές που θα κυμαίνεται μεταξύ 75% και 120%.
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει και σε μέσα
χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το 10% του καθαρού ενεργητικού σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη MSCI Europe (dividends reinvested) Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης του υποκεφαλαίου και, αναφορικά
με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών, για τον
υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς.
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη
αναφοράς.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα EUR
Με ισχύ από τις 22 Ιανουαρίου 2021, η μέγιστη προμήθεια διοίκησης των κατηγοριών μετοχών θα μεταβληθεί ως εξής

5

Κατηγορία

Τρέχουσα προμήθεια διοίκησης
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Νέα προμήθεια διοίκησης (Μέγ.)

A, B, C, E, F, G, P, R, T και U

0.06%

0.20%

I και M

0.06%

0.10%
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Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι με ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου, δεν θα δημοσιοποιείται ΚΑΕ για τα
υποκεφάλαια όταν η ημερομηνία έκδοσης ΚΑΕ είναι δημόσια αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των εργασιών με στόχο την εξαγορά των μονάδων
που διακρατούνται στο κύριο αμοιβαίο κεφάλαιο και την επένδυση των στοιχείων του ενεργητικού του υποκεφαλαίου
σύμφωνα με τη νέα επενδυτική πολιτική δεν θα γίνει δεκτή καμιά εγγραφή, μετατροπή ή/και εξαγορά μετοχών του
υποκεφαλαίου μετά τις 2 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στις 20 Ιανουαρίου 2020 και έως τις 2 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στις
22 Ιανουαρίου 2020.

7. Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί προκειμένου:
− να αυξηθεί η απαίτηση αντιστάθμισης κινδύνου σε ευρώ των τίτλων που εκφράζονται σε άλλα νομίσματα και που
μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και το 40% του ενεργητικού,
− να επιτρέπει στο υποκεφάλαιο να αυξήσει τη μέγιστη έκθεση σε μετοχές από 40% έως 50% του ενεργητικού του,
συμπεριλαμβανομένου έως 30% σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν εκτός Ευρώπης.
Ως εκ τούτου, η πολιτική επένδυσης του υποκεφαλαίου θα είναι:
Στόχος
Η εξασφάλιση εισοδήματος και, δευτερευόντως, η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης
περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων
αγορών. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνει μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα και τίτλους χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις του
υποκεφαλαίου σε ομόλογα μπορεί να είναι οποιουδήποτε επενδυτικού βαθμού. Οι επενδύσεις του υποκεφαλαίου θα
εκφράζονται κυρίως σε ευρώ. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 40% του ενεργητικού του σε τίτλους
εκφρασμένους σε νομίσματα εκτός του ευρώ.
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 50% του ενεργητικού του σε μετοχές, συμπεριλαμβανομένου και έως του
30% σε μετοχές εταιρειών με έδρα εκτός Ευρώπης.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και δεν υπόκειται σε διαχείριση αναφορικά με ένα δείκτη αναφοράς.
Παράγωγα
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 πιστωτικά μέσα, μετοχές, επιτόκια
και συνάλλαγμα).
Βασικό νόμισμα EUR.

8.

Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds European Equity Sustainable Income,
Amundi Funds Top European Players, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi
Funds European Equity Risk Parity, Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors
και Amundi Funds European Equity Conservative

Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, τα υποκεφάλαια δεν θα συμμορφώνονται πλέον με το γαλλικό Plan d 'Epargne en
Actions - PEA. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται έχοντας υπόψη την ενδεχόμενη απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένης της τρέχουσας έκθεσης των υποκεφαλαίων, αυτό θα αναστέλλει την ικανότητα των
υποκεφαλαίων να συμμορφώνονται με την απαίτηση PEA επενδύοντας τουλάχιστον το 75% του χαρτοφυλακίου τους σε
μετοχές εταιριών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε κράτη μέλη της ΕΕ.

9. Amundi Funds European Equity Value
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί προκειμένου:
− να εξαλείψει τον συγκεκριμένο περιορισμό της επένδυσης του 75% τουλάχιστον του ενεργητικού του σε μετοχές
που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον κύριο κανόνα
επένδυσης σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη,
− να διευκρινίσει ότι το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε άλλους τίττλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις,
τηρώντας παράλληλα τον προαναφερθέντα κανόνα,
− να καταστεί σαφές ότι το υποκεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για ενεργή διαχείριση μέσω αναφοράς και επιδιώκει
υπεραπόδοση
(μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Europe Index,
− να συμπεριλάβει συμπληρωματικό στόχο με σκοπό την επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου
μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς του.
Ως εκ τούτου, η πολιτική επένδυσης του υποκεφαλαίου θα είναι:
Στόχος
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως
στην Ευρώπη.
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες μετοχές,
χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και
έως το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη MSCI Europe Value Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο
είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, είναι
εκτεθειμένο και σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε
κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι
σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη
του Δείκτη αναφοράς
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, 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 παραγώγων που εστιάζουν
σε μετοχές).
Βασικό νόμισμα EUR.

10. Amundi Funds Top European Players
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί προκειμένου:
− να εξαλείψει τον περιορισμό της επένδυσης του 75% τουλάχιστον του ενεργητικού του σε μετοχές που εκδίδονται
από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον κύριο κανόνα επένδυσης σε μετοχές
εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη,
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να καταστεί σαφές ότι το υποκεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για ενεργή διαχείριση μέσω αναφοράς και επιδιώκει
υπεραπόδοση
(μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Europe Index,
να συμπεριλάβει συμπληρωματικό στόχο με σκοπό την επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου
μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς του.

Ως εκ τούτου, η πολιτική επένδυσης του υποκεφαλαίου θα είναι:
Στόχος
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη. Ενώ το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε οποιαδήποτε περιοχή της
οικονομίας, ανά πάσα στιγμή η συμμετοχή του μπορεί να επικεντρωθεί σε σχετικά μικρό αριθμό εταιρειών.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη MSCI Europe Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα επενδύεται σε
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με
τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το
υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη αναφοράς.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, 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 παραγώγων που εστιάζουν
σε μετοχές).
Βασικό νόμισμα EUR.

11. Amundi Funds European Equity Small Cap
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί προκειμένου:
− να εξαλείψει τον περιορισμό της επένδυσης του 75% τουλάχιστον του ενεργητικού του σε μετοχές που εκδίδονται
από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τον κύριο κανόνα επένδυσης σε μετοχές
εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη,
− να καταστεί σαφές ότι το υποκεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για ενεργή διαχείριση μέσω αναφοράς και επιδιώκει
υπεραπόδοση
(μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του δείκτη MSCI Europe Small Cap Index,
− να συμπεριλάβει συμπληρωματικό στόχο με σκοπό την επίτευξη αξιολόγησης ESG του χαρτοφυλακίου
μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς του.
Ως εκ τούτου, η πολιτική επένδυσης του υποκεφαλαίου θα είναι:
Στόχος
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη.
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Το υποκεφάλαιο ορίζει ως εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τις εταιρείες που, κατά τη στιγμή της αγοράς, εμπίπτουν εντός
του εύρους κεφαλαιοποίησης του δείκτη MSCI Europe Small Cap Index.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη MSCI Europe Small Cap Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη
διαχείριση, θα επενδύεται σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την
έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να
είναι σημαντική. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από
εκείνη του Δείκτη αναφοράς.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, 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 παραγώγων που εστιάζουν
σε μετοχές).
Βασικό νόμισμα EUR.

12. Γνωστοποίηση Δείκτη αναφοράς
Ακολουθώντας πρόσφατες ρυθμιστικές οδηγίες σχετικά με την ανακοίνωση των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των
δεικτών αναφοράς από τα υποκεφάλαιά μας, έχουμε κάνει ορισμένες προσαρμογές στο ενημερωτικό δελτίο μας για να
βελτιώσουμε τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τη χρήση των δεικτών αναφοράς των υποκεφαλαίων. Στόχος αυτής της
βελτιωμένης γνωστοποίησης είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να κατανοήσουν τη σχέση των δεικτών αναφοράς και του
υποκεφαλαίου τους. Τα υποκεφάλαια ενδέχεται να έχουν χαρτοφυλάκια που διαφέρουν περισσότερο ή λιγότερο από τη
σύνθεση ενός δείκτη αναφοράς, ενώ οι προμήθειες απόδοσής τους μπορούν να καθοριστούν βάσει σύγκρισης με δείκτη
αναφοράς ή να έχουν στόχους ή μέτρα για τη διαχείριση ή τη σύγκριση τους με δείκτη αναφοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο
σας προσκαλεί να τις διαβάσετε προσεκτικά, ιδιαίτερα για τα υποκεφάλαια που έχουν στόχο υπεραπόδοσης έναντι ενός
δείκτη αναφοράς
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή των μετόχων των ακόλουθων υποκεφαλαίων που έχουν
σχεδιαστεί για ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκουν υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) αντίστοιχα,
έναντι των ακόλουθων δεικτών αναφοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης:
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Δείκτης αναφοράς

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY

MSCI China 10/40 Index

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND
MEDITERRANEAN EQUITY

MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE
HIGH YIELD BOND

CEMBI Broad Diversified Index

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL
CURRENCY BOND

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY

MSCI EMU Index
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AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND

37.5% ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial
Corporate Index (αντιστάθμιση έναντι EUR), 30% ICE
BofA ML Contingent Capital Index (αντιστάθμιση
έναντι EUR), 15% ICE BofA ML Perpetual Preferred
Securities Index (αντιστάθμιση έναντι EUR), 17.5%
ICE BofA ML Global Hybrid Non-Financial High Yield
Index (αντιστάθμιση έναντι EUR)

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT

MSCI Japan Net Total Return Local Index

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY

MSCI World Index

AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME

Bloomberg Barclays US Universal Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND

Bloomberg Barclays US Aggregate Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
DIVIDEND GROWTH

Russell 1000 Value Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
FUNDAMENTAL GROWTH

Russell 1000 Growth Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE

Russell Mid Cap Value Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH

S&P 500 Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY
RESEARCH VALUE

Russell 1000 Value Index

AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND

ICE BofA ML US High Yield Index

AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME

15% MSCI AC World REITS Index, 10% MSCI World,
Food Beverage and Tobacco Index, 10% MSCI World
Materials Index, 10% MSCI World Energy Index, 7.5%
MSCI World Transport Infrastructure Index, 7.5% ICE
BofA ML U.S. High Yield Index, 5% MSCI World Utility
Index, 5% Alerian MLPs Index, 5% iBoxx € NonFinancial Corporate Europe Index, 5% ICE BofA ML
Global Governments Inflation-Linked Index, 5% ICE
BofA ML Non-Financial Corporate USA Index, 5% ICE
BofA ML Euro High Yield Index, 5% Bloomberg
Commodity Total Return Index, 5% Bloomberg Gold
Total Return Index.

AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY

MSCI Russia 10/40 Index

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND

S&P 500 Index

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY
ESG IMPROVERS

MSCI Europe Index

Η προσοχή των μετοχων της Amundi Funds China Equity και της Amundi Funds Russia Equity εστιάζεται στο γεγονός ότι,
παρόλο που η διαχείριση αυτών των υποκεφαλαίων είναι διακριτική και επιτρέπει την επένδυση σε εκδότες που δεν
περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους, αυτά τα υποκεφάλαια εκτίθενται κυρίως στους εκδότες του
δείκτη αναφοράς τους και, στην πραγματικότητα, η απόκλιση από τον δείκτη αναφοράς μπορεί να είναι περιορισμένη. Εάν
αυτές οι πληροφορίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την επένδυσή σας σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα υποκεφάλαια,
μπορείτε να εξαγοράσετε τις μετοχές σας χωρίς προμήθεια εξαγοράς, όπως μπορεί να παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο
της Amundi Funds, για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας Ανακοίνωσης.
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13. Amundi Funds China Equity
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει
επενδύσεις σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.
Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:
Στόχος
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία
της Κίνας και είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Κίνας ή του Χονγκ Κονγκ.
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Το υποκεφάλαιο δύναται κατά καιρούς να επενδύει και να έχει άμεση πρόσβαση σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του
Stock Connect, με έκθεση έως και το 20% του ενεργητικού του. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του
συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες)
έναντι του δείκτη MSCI China 10/40 Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη
διαχείριση, θα επενδύεται σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την
έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να
είναι περιορισμένη. Το χαρτοφυλάκιο του υποκεφαλαίου είναι σχετικά συγκεντρωμένο σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς
και ο διαχειριστής επενδύσεων επιδιώκει την παραγωγή υπερβάλλουσας απόδοσης μέσω της επιλογής ενεργών μετοχών ή
τομέων και της στάθμισης. Οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να περιορίσουν την έκταση στην οποία η απόδοση του
χαρτοφυλακίου αποκλίνει από αυτή του δείκτη αναφοράς.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση διάφορων κινδύνων, 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 παραγώγων που εστιάζουν
σε μετοχές).
Βασικό νόμισμα EUR

14. Amundi Funds Asia Equity Concentrated
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει
επενδύσεις σε κινεζικές μετοχές κατηγορίας A μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.
Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής:
Στόχος
Η επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας επί του κεφαλαίου.
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ασιατικές μετοχές (εκτός της Ιαπωνίας).
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Κίνας). Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν να πραγματοποιούνται είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αγορών στο Χονγκ
Κονγκ είτε μέσω του Stock Connect. Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού σε
κινέζικες μετοχές A και Β κατηγορίας (συνδυαστικά). Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις.
Το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω 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.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
δείκτη MSCI AC Asia ex Japan Index (ο «Δείκτης») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη
διαχείριση, θα επενδύεται σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την
έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να
είναι σημαντική. Το υποκεφάλαιο θα διατηρεί ένα πιο συμπυκνωμένο χαρτοφυλάκιο σε σχέση με τον Δείκτη αναφοράς. Το
επίπεδο συσχέτισης με τον Δείκτη αναφοράς μπορεί να περιορίσει την έκταση στην οποία η απόδοση του χαρτοφυλακίου
αποκλίνει από τον δείκτη αναφοράς.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο δύναται να χρησιμοποιεί παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου και αποδοτικής διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου.
Βασικό νόμισμα USD

15. Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, η μέγιστη προμήθεια διαχείρισης των κατηγοριών μετοχών I2 και J2 που είναι επί του
παρόντος ρυθμισμένη στο 0,30%, θα αυξηθεί στο 0,40%.

16. Μετατροπή μετοχών
Με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, μπορείτε να αλλάξετε τις μετοχές σας μόνο εντός και εκτός ενός υποκεφαλαίου του
ίδιου ομίλου (A, B ή C), όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Άλλοι όροι που περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό
φυλλάδιο της Amundi Funds εξακολουθούν να ισχύουν.
Ομάδα A

Όλα τα υποκεφάλαια εκτός αυτών που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες Β και Γ.

Ομάδα B

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX
AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT
AMUNDI FUNDS CASH EUR
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND
AMUNDI FUNDS PROTECT 90
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON
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AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD
Ομάδα C

AMUNDI FUNDS CASH USD

Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, μπορείτε να εξαργυρώσετε τις μετοχές σας χωρίς τέλος εξαργύρωσης όπως
αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds και τα έγγραφα πληροφοριών για τους κύριους επενδυτές διατίθενται
δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της Amundi Funds.
Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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