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Vážený podílníku,
po sloučení Pioneer Investments se skupinou Amundi v červenci 2017 získala skupina Amundi
vedoucí postavení na evropském trhu a na celosvětovém žebříčku se dostala do první desítky
společností zabývajících se správou aktiv.
V současné době vstupujeme do další fáze postupné integrace s cílem poskytnout našim zákazníkům
lepší nabídku produktů na základě výborné znalosti investičních procesů na domácí i světové úrovni
napříč všemi kategoriemi aktiv.
V prvním stádiu integrace dvou úspěšných skupin společností zabývajících se správou aktiv budou
podniknuty tyto kroky:
– zefektivnění a přejmenování právních subjektů a činností,
– sladění nabídky produktů s lucemburským domicilem prostřednictvím změny názvu fondů nebo
investičních manažerů, slučování a rušení fondů.
Představenstvo společnosti Amundi Luxembourg S.A.1, která je manažerem („Manažer“) fondu Pioneer
S.F. („Fond“), si Vás dovoluje informovat o níže uvedených změnách ve Fondu.
Níže jsou dopodrobna vysvětleny různé možnosti, které máte. Přečtěte si prosím pozorně uvedené
informace.
Manažer Vás bude rovněž informovat o jakýchkoli dalších změnách, které budou mít vliv na společnosti v
rámci skupiny Amundi a v souvislosti s Fondem, a to prostřednictvím internetových stránek
www.amundi.lu/amundi-funds. Některé změny se mohou týkat jmenování nového investičního
manažera pro Váš podfond v rámci skupiny Amundi, změny názvu nebo sloučení některé společnosti ve
skupině určené nebo pověřené Fondem nebo jakékoli podobné změny v rámci skupiny Amundi, která
ovlivní Fond nebo podfondy.
Věnujte prosím čas prostudování internetových stránek, na nichž naleznete nejnovější informace.
Níže je uvedeno nové sídlo Manažera. Různé dokumenty
www.amundi.lu/amundi-funds a v novém sídle Manažera.

o Fondu

jsou

k dispozici

na

S pozdravem

Julien Faucher, jménem představenstva Manažera

Změna názvu Fondu
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S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se název Fondu změní takto:
Stávající název

Nový název

Pioneer S.F

Amundi S.F.

Po sloučení společnosti Amundi Luxembourg S.A. se společností Pioneer Asset Management S.A. se dne 1. ledna 2018 změnil název společnosti Pioneer Asset Management S.A. na Amundi Luxembourg S.A.

1
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Změna názvu kategorie

S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se název kategorie „N“ změní, jak je uvedeno níže:
Stávající název

Nový název

Kategorie N

Kategorie R

Kategorie N bude mít i nadále všechny ostatní vlastnosti, zejména pak kódy používané při
obchodování a platné manažerské poplatky.
Výše uvedené změny budou zohledněny v příštím vydání prospektu Fondu.
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Zrušení podfondů

Zrušení Podfondů Pioneer S.F. – Commodity Alpha ex-Agriculture, Pioneer S.F. –
Ethical Euro Corporate Bond and Pioneer S.F. – Pacific (Ex-Japan) Equity Market Plus
(„Podfondy“)
Podílníkům se tímto dává na vědomí, že Manažer Fondu se souhlasem společnosti
Société Générale Bank & Trust, rozhodl o zrušení Podfondů v souladu s článkem 20 manažerských
pravidel fondu Pioneer S.F. Rozhodnutí o zrušení Podfondů bylo učiněno v souladu s manažerskými
pravidly a prospektem fondu Pioneer S.F., v nichž je stanoveno, že Manažer je oprávněn zrušit
Podfond, jakmile hodnota Podfondu neumožňuje, aby byl tento Podfond spravován hospodárně.
Podílové listy Podílníků Podfondů budou tudíž podléhat povinnému zpětnému odkupu v hodnotě
vlastního kapitálu ke dni 2. března 2018 (s přihlédnutím ke vzniklým nákladům na zrušení). Veškeré
výnosy z likvidace, které nebude možné rozdělit mezi Podílníky, budou jejich jménem uloženy
u Caisse de Consignation v Lucemburku.
Od 18:00 (lucemburského času) dne 15. ledna 2018 již nebudou akceptovány úpisy a výměny
Podílových listů těchto Podfondů.
Zrušení vstoupí v platnost dne 2. března 2018 o půlnoci.
Upozorňujeme, že k datu tohoto oznámení zahájí Podfond řádné stahování svých investic.
Podílníci mohou nadále žádat o zpětný odkup nebo výměnu svých Podílových listů v Podfondu v
příslušné hodnotě vlastního kapitálu na Podílový list (s přihlédnutím ke vzniklým nákladům na
zrušení) vypočtené v příslušný Oceňovací den až do okamžiku, kdy zrušení Podfondu vstoupí v
platnost. Upozorňujeme, že při výměně podílových listů Podfondu za podílové listy jiného podfondu
Amundi S.F.2 nebo Amundi Funds II.3, který si účtuje vyšší nákupní poplatek, bude platit poplatek
za výměnu ve výši rozdílu mezi nákupními poplatky.

Dříve Pioneer S.F.
Dříve Pioneer Funds.

2
3
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Sloučení podfondů
Hlavní údaje o sloučení:
Slučované Podfondy

Cílové Podfondy

Pioneer Funds – Commodity Alpha

Pioneer S.F. – EUR Commodities

Pioneer Funds – Euro Cash Plus

Pioneer S.F. – Diversified Short-Term Bond

Přečtěte si prosím přiložené klíčové informace pro investory týkající se příslušných podílových listů
cílových Podfondů.

DATUM SLOUČENÍ: 23. BŘEZNA 2018, O PŮLNOCI
SOUVISEJÍCÍ OKOLNOSTI:
Hlavním cílem sloučení je soustředit investiční schopnosti a rozšířit nabídku fondů Amundi.

NÁKLADY A VÝDAJE NA SLOUČENÍ:
Náklady a výdaje na sloučení ponese Manažer.

PLATNÉ ZÁKONY A PŘEDPISY:
Sloučení proběhne v souladu s kapitolou 8 Zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích kolektivního
investování v platném znění a článkem 21 manažerských pravidel společnosti Pioneer Funds (která
bude přejmenována na Amundi Funds II) a článkem 21 manažerských pravidel společnosti Pioneer
S.F. (která bude přejmenována na Amundi S.F.).

Dopad sloučení
Sloučení nebude mít žádný zásadní dopad na portfolio ani na výkonnost cílových Podfondů ani
na Vás jako podílníka cílových Podfondů. Aktiva slučovaných Podfondů budou upravena tak, aby
odpovídala investičním cílům a zásadám cílových Podfondů.

VÝKONNOSTNÍ POPLATKY:
Použije-li se u kategorie podílových listů slučovaného Podfondu výkonnostní poplatek, bude tento
poplatek nabíhat od počátku výkonnostního období až do data sloučení. K datu sloučení příslušné
kategorie podílových listů slučovaných Podfondů bude výkonnostní poplatek v dané výši splatný
Manažerovi. Po datu sloučení příslušné kategorie podílových listů slučovaných Podfondů bude
výkonnostní poplatek nadále vypočítáván v souladu s prospektem Fondu.

Průběh sloučení
Veškerá aktiva a pasiva slučovaného Podfondu budou k datu sloučení převedena do cílového
Podfondu. Slučované Podfondy zaniknou. Výměnou za podílové listy příslušné kategorie podílových
listů slučovaného Podfondu obdrží podílníci slučovaného Podfondu počet podílových listů příslušné
kategorie podílových listů cílového Podfondu rovnající se počtu podílových listů držených v příslušné
kategorii podílových listů slučovaného Podfondu vynásobený příslušným výměnným poměrem.
Zlomky podílových listů budou vydány nejvýše na tři desetinná místa. Výměnný poměr bude
vypočten vydělením hodnoty vlastního kapitálu podílových listů příslušné kategorie podílových
listů slučovaných Podfondů k 23. březnu 2018 hodnotou vlastního kapitálu podílových listů příslušné
kategorie podílových listů cílového Podfondu k témuž datu. Podílníci slučovaných Podfondů se k
datu sloučení stanou podílníky cílových Podfondů.
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Sloučení podfondů (pokračování)
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ZPRÁVA O SLOUČENÍ:
Auditor společnosti Pioneer Funds vydá zprávu o sloučení, která bude bezplatně k dispozici v sídle
Manažera.

Harmonogram obchodování
ZPĚTNÝ ODKUP A VÝMĚNY:
Své podílové listy můžete nechat zpětně odkoupit či vyměnit bez případných poplatků za zpětný
odkup nebo výměnu počínaje datem tohoto oznámení až do 18:00 SEČ dne 23. března 2018
(lucemburského času) (u podfondu Pioneer S.F. – EUR Commodities do 14:00 (lucemburského času)),
a to v příslušné hodnotě vlastního kapitálu na podílový list. Transakce provedené po tomto datu budou
podléhat poplatkům, které pro ně obvykle platí.

UPISOVÁNÍ A VÝMĚNY:
Na úpisy podílových listů a výměny za podílové listy cílových Podfondů nebude mít sloučení vliv.

PŘEVODY:
Na převody podílových listů cílových Podfondů nebude mít sloučení vliv.

TRANSAKCE PO SLOUČENÍ:
Zpětné odkupy nebo výměny podílových listů lze provádět kterýkoliv Oceňovací den, jak je uvedeno
v prospektu fondů Amundi S.F.4.

Co musíte udělat v případě sloučení?
1

Pokud vám sloučení vyhovuje, nemusíte
podnikat žádné kroky.

2

Jestliže své investice necháte zpětně odkoupit
nebo je vyměníte dříve než 23. března 2018,
nebude účtován žádný případný poplatek
za zpětný odkup ani za výměnu. Pokyny
k obchodování zadejte prosím obvyklým
způsobem. Avšak při výměně podílových listů
za podílové listy jiného podfondu Pioneer S. F.,
který si účtuje vyšší nákupní poplatek, bude
platit poplatek za výměnu ve výši rozdílu mezi
nákupními poplatky.

NÁZEV FONDU:
Pioneer S.F.

PRÁVNÍ FORMA:
FCP

SÍDLO MANAŽERA:
5, Allée Scheffer, L-2520 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství

MANAŽER:
Amundi Luxembourg S.A.

DOKUMENTY:
Prospekt, klíčové informace pro
investory a nejnovější finanční
zprávy jsou k dispozici na adrese:
www.amundi.lu/amundi-funds

Dříve Pioneer S.F.
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KONTAKT
Pioneer S.F.
(Fonds commun de placement)
5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg
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