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Amundi Funds II – Euro High Yield
Změna názvu

Podfond Amundi Funds II – Euro High Yield bude ke dni 31. října 2018 přejmenován na
Amundi Funds II – Optimal Yield.
Nový název fondu přesněji odráží flexibilní investiční přístup podfondu.

Změna metody řízení rizik
Metoda řízení rizik podfondu Amundi Funds II – Euro High Yield se ke dni 31. října 2018 změní z
Relativní VaR na Absolutní VaR.
Podfond používá flexibilní investiční strategii a přístup Absolutního VaR je považován za vhodnější
vzhledem k možnosti změny v alokaci portfolia.

Změna Benchmarku pro účely výkonnostního poplatku
Benchmark pro účely výkonnostního poplatku podfondu Amundi Funds II – Euro High Yield se
ke dni 31.října 2018 mění z BofA ML Euro High Yield Constrained Index na Euro OverNight Index
Average (EONIA) +300 bps.
Změna Benchmarku pro účely výkonnostního poplatku odráží očekávání výnosů v průběhu tržního
cyklu vzhledem k investičnímu přístupu podfondu.
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Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities
Změna investiční politiky

Investiční politika podfondu Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities bude ke dni
31. října 2018 upravena tak, aby podfond mohl investovat až 20% svých aktiv do cenných papírů
zajištěných aktivy a cenných papírů vázaných na hypoteční úvěry. Investiční politika bude
změněna následovně:

Současný text

Nový text

Podfond investuje především do širokého
spektra cenných papírů z celého světa, včetně
rozvíjejících se trhů. Kombinace cenných papírů
může zahrnovat akcie, vládní a podnikové
dluhopisy, cenné papíry peněžního trhu a
investice, jejichž hodnota je spojena s cenami
komodit. Podfond může investovat až 10%
svých aktiv do jiných UCI a UCITS.

Podfond investuje především do širokého spektra
cenných papírů z celého světa, včetně rozvíjejících
se trhů. Kombinace cenných papírů může
zahrnovat akcie, vládní a podnikové dluhopisy,
cenné papíry peněžního trhu a investice, jejichž
hodnota je spojena s cenami komodit. Podfond
může investovat až 10% svých aktiv do jiných UCI
a UCITS. Ke dni 31. října 2018 bude moci podfond
investovat až 20% svých aktiv do cenných papírů
zajištěných aktivy a cenných papírů vázaných na
hypoteční úvěry.

Podfond může používat deriváty za účelem
snížení různých rizik, účinné správy portfolia
a jako způsob získání expozice v různých
aktivech, trzích či zdrojích příjmů. Zejména
podfond bude držet pozice v libovolné měně
a bude používat deriváty pro flexibilní řízení
měnové expozice. Podfond může využívat
derivátů s cílem získat expozici v půjčkách do
výše maximálně 20% svých aktiv.

Podfond může používat deriváty za účelem
snížení různých rizik, účinné správy portfolia a jako
způsob získání expozice v různých aktivech, trzích
či zdrojích příjmů. Zejména podfond bude držet
pozice v libovolné měně a bude používat deriváty
pro flexibilní řízení měnové expozice. Podfond
může využívat derivátů s cílem získat expozici v
půjčkách do výše maximálně 20% svých aktiv.

The main risks of Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities will be revised to reflect the
investment in mortgage / asset-backed securities.
Hlavní rizika Amundi Funds II – Pioneer Flexible Opportunities budou revidována tak, aby odrážela
investice aktivy a cenných papírů vázaných na hypoteční úvěry.
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Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund
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Změna investiční politiky
Investiční politika podfondu Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund bude ke dni 31. října 2018
upravena tak, že tento podfond bude zaměřen na zlepšující se environmentální rozměr a
profil udržitelnosti v porovnání s referenčním indexem prostřednictvím začlenění faktorů ESG
(environmentální, sociální a korporátně-vládní). Investiční politika bude změněna následovně:

Současný text

Nový text

Podfond investuje převážně do široké škály
akcií společností, které mají sídlo nebo
provozují hlavní podnikatelskou činnost v
USA. Podfond může investovat až 20% svých
aktiv v okamžiku nákupu do cenných papírů
neamerických společností.

Podfond investuje převážně do široké škály akcií
společností, které mají sídlo nebo provozují hlavní
podnikatelskou činnost v USA. Podfond může
investovat až 20% svých aktiv v okamžiku nákupu
do cenných papírů neamerických společností.

Podfond může investovat až 10% svých aktiv do
jiných UCI a UCITS.
Podfond může využívat derivátů ke
snížení různých rizik nebo pro účely účinné
správy portfolia.

Podfond je zaměřen na zlepšující se
environmentální rozměr a profil udržitelnosti v
porovnání s referenčním indexem prostřednictvím
integrace faktorů ESG (environmentální, sociální a
korporátně-vládní).
Podfond může investovat až 10% svých aktiv do
jiných UCI a UCITS.
Podfond může využívat derivátů ke snížení různých
rizik nebo pro účely účinné správy portfolia.

CO JE TŘEBA UDĚLAT?
1

2

Pokud Vám výše uvedené změny vyhovují,
nemusíte dělat nic.
Pokud požádáte o zpětný odkup Vámi
držených podílových listů nebo provedete
výměnu do fondů se stejným nebo nižším
vstupním poplatkem před 31.10.2018,
nebude vám účtován žádný poplatek. Při
výměně do jiného podfondu Amundi Funds
II, který účtuje vyšší vstupní poplatek, se
však použije poplatek za konverzi rovnající
se rozdílu mezi vstupními poplatky.
Luxembourg, 1.října 2018.
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