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Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

Cieľ investičného fondu
Podfond je ﬁnančný produkt, ktorý podporuje charakteristiky ESG (oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy
a riadenia spoločnosti) podľa článku 8 Nariadenia o zverejňovaní. Cieľom podfondu je dosiahnuť ocenenie kapitálu počas
odporúčaného obdobia držby investovaním do diverziﬁkovaného portfólia prípustných nástrojov opísaných nižšie. Podfond
primárne investuje do otvorených PKI a PKIPCP so zameraním na široké spektrum investičných stratégií. Podfond môže
investovať aj do kmeňových akcií a nástrojov spojených s kmeňovými akciami, nástrojov peňažného trhu, dlhov a nástrojov
súvisiacich s dlhom (vrátane prevoditeľných dlhopisov a dlhopisov s opčnými listami), s vkladmi, na ktoré sa vzťahuje právo
kúpy s maximálnou splatnosťou 12 mesiacov a certiﬁkátmi na úrokovú sadzbu. Podfond môže investovať až 65 % svojich
aktív do akcií (buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom otvorených PKICP alebo PKI). Podfond sa môže usilovať
o expozíciu voči komoditám a nehnuteľnostiam prostredníctvom investícií do oprávnených prevoditeľných cenných papierov,
indexov a iných likvidných ﬁnančných aktív (buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom otvorených PKICP alebo PKI).
Podfond môže investovať až 20 % aktív do oprávnených certiﬁkátov komoditných indexov. Podfond môže tiež investovať do
PKICP alebo PKI sledujúcich alternatívne stratégie. Benchmark: Podfond je aktívne spravovaný. 50 % Bloomberg Barclays
Global Aggregate Index/50 % MSCI AC World Index slúži ako referenčný index pre výpočet a sledovanie relatívnej hodnoty
potenciálneho rizika podfondu. V súvislosti s týmto referenčným indexom neexistujú žiadne obmedzenia štruktúry portfólia
a miera odchýlky od tohto indexu bude pravdepodobne výrazná. Podfond navyše neoznačil index ako referenčný index na
účely Nariadenia o zverejňovaní. Proces správy: Podfond do svojho investičného procesu integruje faktory udržateľnosti a
zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy. Pri investovaní do správcov tretích strán zohľadňuje hlavné nepriaznivé vplyvy
investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, ak sú príslušné informácie dostupné, tak ako je podrobne uvedené v časti
„Udržateľné investície“ prospektu, okrem prípadov, keď sa metodológia hodnotenia ESG Amundi opísaná v tejto časti
vzťahuje aj na podkladové PKICP a PKI. Podfond sa ďalej snaží o dosiahnutie vyššieho skóre ESG vo svojom portfóliu ako
v investičnom priestore. Súhrnné skóre ESG a rating (A až G – podľa ustanovení časti „Udržateľné investície“ prospektu)
podfondu (s využitím váženého priemeru skóre ESG podkladových PKICP/PKI a iných cenných papierov) sa porovnáva s
ratingom ESG jeho investičného priestoru.

NAV : 77,85 ( USD )
NAV a AUM k dátumu: : 31.10.2022
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
301,91 ( miliónov USD )
ISIN kód : LU1121646423
Bloomberg ticker : PBLAUND LX
Benchmark : Fond nemá benchmark
Hodnotenie Morningstar : 4
Kategória Morningstar © :
EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL
Počet fondov v kategórii : 2278
Dátum udelenia hodnotenia : 31.08.2022

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov
Vývoj celkovej výkonnosti fondu (základ = 100) (Zdroj: Fund Admin)
130

Profil rizika a výnosu (SRRI) (Zdroj: Fund
Admin)

A
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Nižšie riziko, potenciálne nižšie výnosy

110

Vyššie riziko, potenciálne vyššie výnosy

Ukazovateľ SRRI predstavuje proﬁl rizika a výnosu a je
uvedený v dokumente Kľúčové informácie pre investorov
(KID). Najnižšia kategória neznamená, že v nej neexistuje
žiadne riziko.
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Úroveň rizika tohto Podfondu odráža riziko jeho alokácie,
ktorá je vystavená trhu s dlhopismi a akciovému trhu
zhruba v rovnakom pomere.
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Portfólio (89,37)
A : Výkonnosť Podfondu od dátumu jeho spustenia

Roč né výnosy * (Zdroj: Fund Admin)
Od dátumu
Portfólio

Od začiatku roka
31.12.2021
-25,77%

1 mesiac
30.09.2022
2,91%

3 mesiace
29.07.2022
-9,51%

1 rok
29.10.2021
-26,12%

3 roky
31.10.2019
-4,18%

5 rokov
31.10.2017
-2,22%

Od
10.12.2010
1,38%

Roč ná výkonnost (Zdroj: Fund Admin)
Portfólio

2021
2,73%

2020
12,62%

2019
13,10%

2018
-10,81%

2017
18,13%

2016
0,38%

2015
-5,91%

2014
0,80%

2013
13,51%

2012
11,82%

*Zdroj: Fund Admin. Výkonnosť je meraná za celý kalendárny rok – 12 mesiacov. Všetky výnosy sú očistené od poplatkov
podfondu. Hodnota investície môže stúpať aj klesať, v závislosti na trhových podmienkach.

Celkové hodnotenie Morningstar je váženým priemerom hodnotenia prideleného podľa výkonnosti za 3, 5 a 10 rokov (ak sa
dá). Morningstar, Inc. Informácie tu obsiahnuté: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar alebo jej poskytovateľov
obsahu, (2) nesmú sa kopírovať ani distribuovať a (3) neposkytuje sa záruka ohľadom ich presnosti, úplnosti alebo
aktuálnosti. Spoločnosť Morningstar, ani jej poskytovatelia obsahu, nezodpovedajú za žiadne investičné rozhodnutia alebo
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■ www.amundi.com
Určené pre retailových klientov

Ďalšie riziká
Významné riziká vecne relevantné pre Podfond, ktoré nie sú
dostatočne zachytené ukazovateľom:
Úverové riziko: predstavuje riziká spojené s náhlym
zhoršením kvality emitenta alebo jeho insolvenciou.
Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na
ﬁnančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na
týchto
trhoch
viesť
k
významným
trhovým
zmenám/výkyvom, ktoré môžu ovplyvniť ocenenie vášho
portfólia.
Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka
trhu plniť si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby
rôznych poskytovateľov služieb zapojených do správy a
oceňovania vášho portfólia.
Použitie komplexných produktov, ako sú nástroje
ﬁnančných derivátov, môže zvýšiť trhové výkyvy vo vašom
portfóliu.
Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú
hodnotu aktív vášho portfólia.

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A USD
REPORT
Marketingové

■

Oznámenie
31/10/2022

John O'Toole

Jennifer Reilly

Head of Multi-Asset Fund Solution
(Dublin)

Portfolio manager

Analýza portfólia (Zdroj: Amundi)
Celkový počet pozícií
Aktíva v 10 najlepších pozíciách

Analýza rizík (Zdroj: Fund Admin)
74
47,46%

Alokace aktiv (Zdroj: Amundi)
Alternatívne fondy
Podielové fondy
Dlhopis
Credit derivatives
Futures
Podielové fondy
Možnosti
Komodity
Podielové fondy
Akcie
Futures
Podielové fondy
Možnosti
Nástroje peňažného trhu a ďalšie
Dlhopis
Hotovosť
Akcie
FX
Možnosti

Volatilita portfólia
Sharpeho pomer

1 rok 3 roky 5 rokov 10 rokov
13,45% 14,19% 12,12% 10,04%
-2,02
-0,33
-0,28
0,07

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)
Maximálny pokles
Najhorší mesiac
Najnižšia mesačná výkonnosť
Najlepší mesiac
Najlepšia mesačná výkonnosť

Od založenia
-31,10%
03/2020
-9,27%
11/2020
7,93%

5 najväč ších pozícií (Zdroj: Amundi)
Fond %
1,40%
1,40%
57,52%
12,27%
-2,16%
45,73%
1,67%
1,17%
1,17%
46,72%
3,61%
45,56%
-2,45%
5,93%
5,85%
0,07%
0,00%

Trieda aktív
Akcie
Dlhopis
Dlhopis
Dlhopis
Dlhopis

BNP S&P 500 NET(PAR)
FCH BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO AGGREG
BGF EURO BD FD - I2
FIDELITY FUNDS - EURO
NATIXIS EURO AGGREGATE

Fond %
12,08%
6,62%
5,45%
4,52%
3,63%

Členenie podľa správcu aktív (Zdroj: Amundi)
Správca aktív
AMUNDI LUXEMBOURG
BNP PARIBAS AM
BLACKROCK
FIDELITY
NATIXIS AM

Fond %
19,40%
18,51%
6,93%
5,19%
4,87%

Poznámky
Morningstar Ratings: Copyright © 2022 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1) nemôžu byť kopírované alebo distribuované; a (2) nie je zaručená ich
presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z využitia týchto informácií.
Morningstar Ratings: Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1) nemôžu byť kopírované alebo distribuované; a (2) nie je zaručená ich
presnosť, úplnosť alebo aktuálnosť. Agentúra Morningstar, ani poskytovatelia jej informácií nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z využitia týchto informácií.
Tento Podfond využíva deriváty. Ak nie je uvedené inak, derivátová expozícia nie je v portfóliových prehľadoch v tomto dokumente vyjadrená.

Amundi, francúzska akciová spoločnosť ("Société Anonyme ") so základným imaním 1 143 615 555 EUR, schválená
francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslom GP 04000036 ako
spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93 boulevard Pasteur , 75015 Paris, France (Francúzsko) - 437 574
452 RCS Paris. - www.amundi.com
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Základná charakteristika (Zdroj: Amundi)
Zloženie fondu

SICAV Luxembourgeois

Správca fondu

Amundi Luxembourg SA

Delegovaný správca

Amundi Ireland Limited

Depozitár

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Dátum založenia fondu

13.02.2015

Dátum spustenia triedy

13.02.2015

Mena fondu

EUR

Referenčná mena triedy

USD

Trieda

Akumulačná

ISIN kód

LU1121646423

Bloomberg ticker

PBLAUND LX

1 tisícina podielového listu / 1 tisícina podielového listu

Minimálna investícia
Frekvencia výpočtu NAV

denne

Časová lehota na prijatie objednávky

Pokyny prijaté každý deň J pred 18:00

Maximálny vstupný poplatok

5,00%

Maximálne priame ročné poplatky za správu vrátane daní
Výkonnostný poplatok
Výstupný poplatok (maximum)
Celkové náklady fondu (TER)
Odporúčaný investičný horizont
Historický benchmark

1,20% TTC
Nie
0,00%
1,89% ( realizovaný )
4 roky
10.12.2010 : 100.00% FONDS NON BENCHMARKE

Amundi, francúzska akciová spoločnosť ("Société Anonyme ") so základným imaním 1 143 615 555 EUR, schválená
francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslom GP 04000036 ako
spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93 boulevard Pasteur , 75015 Paris, France (Francúzsko) - 437 574
452 RCS Paris. - www.amundi.com
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Priemerný ESG rating (source : Amundi)
Hodnotenia v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných

ESG investičného prostredia: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D

Pokrytie ESG
% portfólia s ratingom ESG²
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG³

Portfólio
88,22%
88,22%

Referenčný index
100,00%
100,00%

Investment Portfolio Score: 0,54
Skóre ESG investičného prostredia¹ :: 0,00

Terminológia SRI (ESG)
ESG kritériá

ESG Rating

Zjednotenie ESG Amundi

Kritérium ESG: Ide o mimoﬁnančné kritériá používané na
hodnotenie environmentálnych, sociálnych a správnych
postupov spoločností, štátov alebo miestnych orgánov:
„E“ pre životné prostredie (úroveň spotreby energie a plynu,
nakladanie s vodou, odpadom, atď...).
„S“ pre sociálnu / spoločnosť (dodržiavanie ľudských práv,
zdravia a bezpečnosti na pracovisku, atď...).
„G“ pre správu (nezávislosť predstavenstva, rešpektovanie
práv akcionárov, atď...).

ESG rating emitenta: každý emitent je hodnotený na
základe kritérií ESG a je mu pridelené kvantitatívne skóre na
základe priemeru sektora. Skóre sa zmení na známku na
stupnici od A (najlepšia úroveň) po G (najhoršia úroveň).
Metodika Amundi umožňuje vyčerpávajúcu, štandardizovanú
a systematickú analýzu emitentov vo všetkých investičných
regiónoch a triedach aktív (akcie, dlhopisy atď.).
ESG rating investičného prostredia a portfólia: portfóliu a
investičnému prostrediu sa priradí skóre ESG a rating ESG
(od A po G). Skóre ESG je vážený priemer skóre emitentov
vypočítaný podľa ich relatívnej dôležitosti v investičnom
prostredí alebo v portfóliu bez likvidných aktív a emitentov
bez ratingu.

Okrem dodržiavania politiky Amundi v oblasti zodpovedného
investovania4 majú portfóliá zjednocovania ESG Amundi za
cieľ dosiahnuť v oblasti výnosnosti skóre ESG portfólia nad
ESG skóre ich investičného ESG prostredia.

¹ Odkaz na investičné prostredie je vymedzený buď podľa referenčného ukazovateľa fondu, alebo podľa indexu, ktorý reprezentuje prostredie vhodné na investície v súvislosti s ESG.
² Percento cenných papierov s ratingom Amundi ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy)
³ Percento cenných papierov, na ktoré sa uplatňuje metodika ratingu ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy).
⁴ Aktualizovaný dokument je k dispozícii na https://www.amundi.com/int/ESG.

Udržateľnosť

Úroveň udržateľnosti je rating, ktorý vypracúva Morningstar a
ktorého cieľom je nezávisle merať úroveň zodpovednosti
fondu na základe hodnôt v portfóliu. Rozsah ratingu je od
veľmi nízkeho (1 glóbus) po veľmi vysoký (5 glóbusov).

Zdroj Morningstar © Skóre udržateľnosti — na základe
analýz
rizík
ESG
spoločností,
ktoré
poskytla
Sustainalytics a boli použité na výpočet skóre
udržateľnosti
spoločnosti
Morningstar.
©
2022
Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené
informácie: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar
a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) nesmú byť
kopírované ani šírené ďalej a (3) ich presnosť, úplnosť ani
včasnosť nie je zaručená. Morningstar ani jej
poskytovatelia obsahu nenesú zodpovednosť za škody
ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií.
Výnosnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o ratingu
spoločnosti Morningstar si pozrite jej webové sídlo
www.morningstar.com.

■ amundi.com
Určené pre retailových klientov
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Právne informácie
Vydala spoločnosť Amundi Asset Management SAS. AMUNDI FUND SOLUTIONS („fond“) je zastrešovací fond registrovaný v Luxembursku, ktorý je zriadený podľa právneho poriadku
Luxemburského veľkovojvodstva a reguluje ho komisia Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), registračné číslo B68.806.
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si prospekt / Informačný dokument a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov.
Tento materiál slúži len na informačné účely, neobsahuje odporúčanie, ﬁnančnú analýzu ani poradenstvo a jeho zámerom nie je požadovať, vyzývať ani ponúkať kúpu alebo predaj fondu v
žiadnej jurisdikcii, v ktorej by bola takáto žiadosť, výzva alebo ponuka nezákonná.
Tieto informácie nie sú určené na ďalšie šírenie a nepredstavujú ponuku predať ani žiadosť o ponuku na kúpu cenných papierov alebo služieb v Spojených štátoch amerických ani na žiadnom z
ich území alebo dŕžav, na ktoré sa takáto jurisdikcia vzťahuje, ani v prospech žiadnej osoby, ktorá je občanom USA (podľa deﬁnície v prospekte fondu). Fond nebol registrovaný v Spojených
štátoch amerických podľa zákona z roku 1940 o investičných spoločnostiach a podiely fondov nie sú v Spojených štátoch amerických zaregistrované podľa zákona z roku 1933 o cenných
papieroch. Vzhľadom na to je tento materiál určený výlučne na šírenie alebo používanie v jurisdikciách, kde to je povolené, a osobám, ktoré ho môžu prijať bez porušenia platných zákonných
alebo regulačných požiadavkách, alebo bez potreby registrácie spoločnosti Amundi alebo jej pobočiek v týchto štátoch.
Upozorňujeme, že správcovská spoločnosť môže zrušiť oznámenie o opatreniach prijatých pre marketing, pokiaľ ide o podielové listy/akcie fondu v členskom štáte EÚ, v súvislosti s ktorými
vydala oznámenie.
Investícia je spojená s rizikom. Rozhodnutie investovať do propagovaného fondu zohľadňuje všetky charakteristiky alebo ciele propagovaného fondu, ako sa uvádza v jeho prospekte alebo v
informáciách, ktoré sa podľa potreby majú oznámiť investor. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov. Výnos z investície a hodnota istiny investície do fondu môžu stúpnuť
alebo klesnúť a môžu viesť k strate pôvodne investovanej sumy. Všetci investori by mali pred prijatím rozhodnutia o investícii požiadať o odborné poradenstvo s cieľom identiﬁkovať riziká
spojené s investíciou a vhodnosť danej investície. Povinnosťou investorov je prečítať si platné zákonné dokumenty, predovšetkým aktuálny prospekt fondu. Úpisy do fondu budú prijímané len
na základe jeho najnovšieho prospektu a/alebo (ak je to vhodné) dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov („KIID“) dostupnom v miestnom jazyku v štátoch registrácie v EÚ. Súhrn
informácií o právach investorov a mechanizmoch kolektívnej nápravy nájdete v angličtine na stránke regulátora na adrese https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legaldocumentation.
Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou možno nájsť na https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation.
Ak nie je uvedené inak, informácie v tomto dokumente sú platné k dátumu uvedenému na začiatku dokumentu.
© 2022 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené v tomto dokumente: (1) sú chránené informácie spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) sa nesmú
kopírovať ani šíriť; (3) nemajú zaručenú presnosť, úplnosť ani aktuálnosť. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nezodpovedajú za žiadne škody ani straty vyplývajúce z použitia
týchto informácií.
Rakúsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) dostupný v nemeckom jazyku a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno
získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.at.
Bulharsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.bg.
Belgicko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.be.
Česká republika: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v
spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.cz
Cyprus: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.com.cy
Dánsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.dk
Fínsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.ﬁ
Francúzsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.fr alebo v prípade luxemburských fondov na adrese www.amundi.lu, prípadne na hlavnej
korešpondenčnej adrese pre fondy Amundi a spoločnosť Amundi Index Solutions: Banka CACEIS, luxemburská pobočka, 5 allée Scheﬀer, 2520 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo
alebo v prípade fondu First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo.
Nemecko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu a www.amundi.de
Grécko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.gr
Hongkong: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Paciﬁc
Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk.
Maďarsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.hu.
Írsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.ie.
Taliansko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu a www.amundi.it.
Japonsko: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne od schválených distribútorov fondov alebo spolu so všetkými
platnými regulačnými informáciami na adrese www.amundi.co.jp
Lichtenštajnsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v
spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu.
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Luxembursko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v
spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.lu.
Macao: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Paciﬁc
Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk
Holandsko: prospekt fondu spolu s KIID (ak sa uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520
Luxemburg alebo na adrese www.amundi.nl
Nórsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.no
Portugalsko: všetky investície do fondu alebo jeho príslušných podfondov sa musia vykonať prostredníctvom autorizovaného distribútora s registráciou portugalskej Komisie pre trh s cennými
papiermi (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários alebo CMVM). Kópiu najnovšieho prospektu fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a
aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.pt
Rumunsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.ro
Singapur: prospekt fondu spolu so zoznamom najdôležitejších charakteristík produktov a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.com.sg
Slovensko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.sk
Slovinsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.si
Južná Kórea: prospekt fondu spolu so súpisom hlavných skutočností a aktuálnu výročnú a polročnú správu možno získať bezplatne na adrese Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One
Paciﬁc Place, 88 Queensway, Hongkong alebo na adrese www.amundi.com.hk
Španielsko: všetky investície do fondov alebo ich príslušných podfondov sa musia vykonať prostredníctvom registrovaného španielskeho distribútora. Hlavným distribútorom fondov v
Španielsku je spoločnosť Amundi Iberia SGIIC SAU, ktorá je zaregistrovaná v registri SGIIC komisie CNMV pod číslom 31 a sídli na adrese P° de la Castellana 1, Madrid 28046. Zoznam
všetkých španielskych distribútorov je možné získať od komisie CNMV na adrese www.cnmv.es. Kópiu najnovšieho prospektu fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre
investorov (ak sa to uplatňuje) v španielskom jazyku a ďalšie zákonné dokumenty možno získať bezplatne v registrovanom sídle správcovskej spoločnosti alebo na adrese www.amundi.es
Švédsko: prospekt fondu spolu s dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje) a aktuálnu výročnú alebo polročnú správu možno získať bezplatne v spoločnosti
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheﬀer, L-2520 Luxemburg alebo na adrese www.amundi.se
Švajčiarsko: zástupný a platobný agent fondov registrovaných na verejné ponúkanie v Švajčiarsku vo vzťahu k fondom Amundi a First Eagle Amundi: Zástupný agent – CACEIS (Switzerland)
SA a platobný agent – CACEIS Bank, Nyon Branch so sídlom na adrese 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Zástupný agent – ACOLIN Fund
Services AG, Aﬀolternstrasse 56, CH-8050 Zürich a platobný agent – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Na adrese zástupcu vyššie sú k dispozícii bezplatné kópie
prospektu, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investorov (ak sa to uplatňuje), výročné a polročné správy, nariadenia týkajúce sa správy a iné informácie.
Taiwan: čínsky preklad prospektu fondu spolu s brožúrou pre investorov a aktuálnou výročnou a polročnou správou možno získať bezplatne na adrese www.amundi.com.tw
Spojené kráľovstvo: AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED („podfond“) je podfond fondu, ktorý na verejný predaj v Spojenom kráľovstve schválil Úrad pre ﬁnančnú etiku („FCA“).
Distribútor alebo platforma môže získať najnovší prospekt fondu, KIID (ak sa to uplatňuje), stanovy, ako aj výročnú a polročnú správu bezplatne od zástupcu (Amundi (UK) Limited, 477 Coleman
Street, London, EC2R 5BJ, Spojené kráľovstvo) a na adrese www.amundi.lu. Pred investovaním do fondu je potrebné si preštudovať najnovší dostupný prospekt vrátane rizikových faktorov
podfondu, ako aj KIID, ak sa to uplatňuje. Spoločnosť Amundi (UK) Limited schválil a reguluje úrad FCA pod číslom 114503. Túto skutočnosť si možno overiť na adrese
https://register.fca.org.uk/ a informácie o rozsahu regulácie zo strany úradu FCA sú k dispozícii na požiadanie. Spoločnosť Amundi (UK) Limited nemá povolenia na predaj maloobchodným
investorom. Každý maloobchodný investor musí investovať prostredníctvom riadne vymenovaného distribútora alebo platformy, od ktorých musí získať vyššie uvedené informácie o fonde a
podfonde. Investori v Spojenom kráľovstve nebudú chránení podľa systému kompenzácií ﬁnančných služieb v Spojenom kráľovstve. Nebudú mať právo zrušiť dohodu o kúpe podielov fondu
podľa odseku 15 príručky úradu FCA o obchodovaní.
V Čile a Peru bol tento dokument schválený na použitie zo strany Administradora de Fondos de Pensiones/správcov dôchodkového fondu a iných inštitucionálnych investorov.
V Mexiku bol tento dokument schválený na použitie v spolupráci s inštitucionálnymi investormi. Nemôže sa poskytovať tretím stranám ani verejnosti.
USA a územia USA mimo pevniny (povolené jurisdikcie): Marketingové služby v súvislosti s distribúciou produktov v správe spoločnosti Amundi Asset Management alebo jej pobočiek
poskytuje spoločnosť Amundi Distributor US, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 ako maklér/obchodník registrovaný v USA. Spoločnosť Amundi Distributor US, Inc. predáva tieto produkty
ﬁnančným sprostredkovateľom v rámci USA aj mimo USA (v jurisdikciách, kde na to má povolenie), ktorí zas ponúkajú tieto produkty na predaj osobám, ktoré nie sú občanmi Spojených štátov
amerických. Spoločnosť Amundi Distributor US, Inc. spolupracuje len s ﬁnančnými sprostredkovateľmi, nie s maloobchodníkmi. Jednotlivcom odporúčame, aby pred investovaním, prijatím
ﬁnančných rozhodnutí alebo zakúpením ﬁnančných produktov, cenných papierov alebo produktov či služieb súvisiacich s investíciami vrátane produktu alebo služby opísanej v týchto
materiáloch požiadali o radu svojich ﬁnančných, právnych, daňových a iných príslušných poradcov. Spoločnosť Amundi US neposkytuje investičné poradenstvo ani odporúčania k investovaniu.
Preštudujte si prospekt o podieloch/triedach akcií, ktoré sú vhodné pre profesionálnych alebo maloobchodných klientov.
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