Pioneer Fund Solutions
Oznámení akcionářům fondu

OZNÁMENÍ

15 leden 2018

Vážený akcionáři,
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 fondu Pioneer Fund Solutions („Fond“) si Vás dovoluje informovat o níže
uvedených změnách ve Fondu. Přečtěte si prosím pozorně uvedené informace.
Představenstvo Fondu 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 Fondu. Různé dokumenty o Fondu jsou k dispozici na
www.amundi.lu/amundi-funds a v novém sídle Fondu.
S pozdravem
Enrico Turchi, jménem představenstva Fondu
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Změna názvu Fondu
S účinností od 16. února 2018 o půlnoci se název Fondu změní takto:
Stávající název

Nový název

Pioneer Fund Solutions

Amundi Fund Solutions

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.

NÁZEV FONDU:
Pioneer Fund Solutions

PRÁVNÍ FORMA:
SICAV

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

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