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Upozorňujeme, že níže uvedené Podfondy jsou registrovány pro veřejnou distribuci ve vaší zemi nebo 

procesem registrace právě procházejí a cílem je dosáhnout autorizace před datem účinnosti fúze. 

Aktuálně registrované:  

 Absolute Return Bond 

 Absolute Return Currencies 

 Absolute Return European Equity 

 Absolute Return Multi-Strategy 

 Asia (Ex. Japan) Equity 

 China Equity 

 Emerging Europe and Mediterranean Equity 

 Emerging Markets Bond 

 Emerging Markets Bond Local Currencies 

 Emerging Markets Bond Short-Term 

 Emerging Markets Equity 

 Euro Aggregate Bond 

 Euro Bond 

 Euro Corporate Bond 

 Euro Corporate Short-Term 

 Euro Multi-Asset Target Income 

 Euro Short-Term 

 Euro Strategic Bond 

 Euroland Equity 

 European Equity Optimal Volatility 

 European Equity Target Income 

 European Equity Value 

 European Potential 

 European Research 

 Global Aggregate Bond 

 Global Ecology 

 Global Equity Target Income 

 Global Multi-Asset 

 Global Multi-Asset Target Income 

 Japanese Equity 

 Multi-Strategy Growth 

 Optimal Yield 

 Pioneer Flexible Opportunities 

 Pioneer Global High Yield 

 Pioneer Global Select 

 Pioneer Income Opportunities 

 Pioneer North American Basic Value 

 Pioneer Strategic Income 

 Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bond 

 Pioneer U.S. Dollar Short-Term 

 Pioneer U.S. Fundamental Growth 

 Pioneer U.S. High Yield 

 Pioneer U.S. Mid Cap Value 

 Pioneer U.S. Research 
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 Pioneer U.S. Research Value 

 Real Assets Target Income 

 Russian Equity 

 Top European Players 

 U.S. Pioneer Fund 

 

Registrace probíhá:  

 AMUNDI FUNDS Absolute Return European Equity 

 AMUNDI FUNDS Absolute Return Multi-Strategy 

 AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate  

 AMUNDI FUNDS China Equity 

 AMUNDI FUNDS Emerging Europe and Mediterranean Equity 

 AMUNDI FUNDS Emerging Markets Bond 

 AMUNDI FUNDS Emerging Markets Local Currency Bond 

 AMUNDI FUNDS Emerging Markets Short Term Bond 

 AMUNDI FUNDS Euro Multi-Asset Target Income 

 AMUNDI FUNDS Euro Strategic Bond 

 AMUNDI FUNDS Euroland Equity 

 AMUNDI FUNDS European Equity Small Cap 

 AMUNDI FUNDS European Equity Target Income 

 AMUNDI FUNDS European Equity Value 

 AMUNDI FUNDS Global Ecology ESG 

 AMUNDI FUNDS Global Equity Target Income 

 AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset 

 AMUNDI FUNDS Global Multi-Asset Target Income 

 AMUNDI FUNDS Japan Equity 

 AMUNDI FUNDS Multi-Strategy Growth 

 AMUNDI FUNDS Optimal Yield 

 AMUNDI FUNDS Pioneer Flexible Opportunities 

 AMUNDI FUNDS Pioneer Global Equity 

 AMUNDI FUNDS Pioneer Global High Yield Bond 

 AMUNDI FUNDS Pioneer Income Opportunities 

 AMUNDI FUNDS Pioneer Strategic Income 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Bond 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Fundamental Growth 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Mid Cap Value 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Research 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Equity Research Value 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US High Yield Bond 

 AMUNDI FUNDS Pioneer US Short Term Bond 

 AMUNDI FUNDS Real Assets Target Income 

 AMUNDI FUNDS Russian Equity 

 AMUNDI FUNDS Top European Players 

 AMUNDI FUNDS US Pioneer Fund 



 

 

Dodatek II 

Detailní porovnání slučovaných podfondů s cílovým podfondem 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hlavní rozdíly mezi Slučovanými podfondy a Cílovým 
podfondem: Ostatní charakteristiky Slučovaných a Cílových podfondů zůstávají stejné. 

 
Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Absolute Return Currencies 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Global Macro Forex 

Cíl 

Usiluje o dosažení pozitivního výnosu za všech 
tržních podmínek, pokud je měřeno v průběhu 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o dosažení pozitivní návratnosti za 
všech tržních podmínek (strategie absolutních 
výnosů). Podfond konkrétně usiluje o 
překonání (po příslušných poplatcích) indexu 
EONIA (compounded daily) během 
doporučené doby držby a nabídnout expozici 
s kontrolovaným rizikem. Pro orientační účely 
se očekává, že s ohledem na rizikový profil 
bude výnos vyšší (před příslušnými poplatky) 
než EONIA + 3 % ročně.  

Cílem podfondu není překročit hodnotu v 
riziku (VaR) ve výši 6 % (ex-ante 12měsíční 
VaR ve výši 95 %). 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
měn z celého světa. Podfond může rovněž 
investovat do dluhopisů (zejména 
krátkodobých dluhopisů) a cenných papírů 
finančního trhu a vkladů. Podfond usiluje o 
využití změn ve směnných kurzech a může 
poskytnout zajištění měnové expozice. Doba 
trvání úrokové sazby Podfondu není delší než 
12 měsíců. Podfond může investovat do všech 
měn, ať jsou volně směnitelné či nikoliv. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. To může vyvolat vysokou míru 
pákového efektu. Podfond může zejména 
investovat do forwardů a opcí. Dlouhé pozice 
Podfondu budou vždy dostatečně likvidní na 
to, aby pokryly závazky plynoucí z jeho 
krátkých pozic. 

 

 Podfond obvykle investuje většinu svých aktiv 
do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů s 
investičním stupněm, jeho výkonnost pochází 
zejména z alokace investic mezi různými 
strategiemi arbitráže měn. Cílem je zachytit 
hodnotu z vysoce likvidního a kolísavého 
devizového trhu. 

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % 
aktiv do nástrojů peněžního trhu a 
investičních dluhopisů s investičním stupněm, 
které jsou vydávány na celém světě a jsou 
kótovány v zemích OECD. 

Při dodržení výše uvedených zásad může 
Podfond rovněž investovat do vkladů a až do 
výše 10 % čistých aktiv do (SKIPCP – 
subjektech kolektivního investování 
dopřevoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – 
subjektech kolektivního investování). 

Pro tyto investice neexistují žádná měnová 
omezení. 

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na kurzové převody). 
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Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty (rozsáhlé použití)  
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  1 rok 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 700%  1200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 15% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Absolute Return European Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Absolute Return European Equity 

Cíl 

Usiluje o dosažení pozitivního výnosu za všech 
tržních podmínek, pokud je měřeno v průběhu 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o dosažení pozitivního výnosu za všech 
tržních podmínek, pokud je měřeno v průběhu 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje přímo nebo nepřímo do akcií 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Evropě. Podfond může také 
investovat do dluhopisů a cenných papírů 
peněžního trhu, které jsou buď denominovány v 
eurech nebo v jiných měnách, za předpokladu, 
že jsou v zásadě zajištěny zpět na euro. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. Dlouhé pozice Podfondu budou 
vždy dostatečně likvidní na to, aby pokryly 
závazky plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Evropě. Podfond může také 
investovat do dluhopisů a cenných papírů 
peněžního trhu, které jsou buď denominovány 
v eurech nebo v jiných měnách, za 
předpokladu, že jsou v zásadě zajištěny zpět na 
euro. Podfond může investovat až 10 % svých 
aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry a 
kurzové převody). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna  
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
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• Trh 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 125% 
Maximální: 200% 

Investiční manažer 

 Amundi Ireland Limited  Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Absolute Return Multi-Strategy 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Absolute Return Multi-Strategy 

Cíl 

Usiluje o dosažení pozitivního výnosu za všech 
tržních podmínek, pokud je měřeno v průběhu 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o dosažení pozitivního výnosu za všech 
tržních podmínek, pokud je měřeno v průběhu 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa, 
včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice 
mohou zahrnovat vládní a korporátní dluhopisy 
s jakoukoli splatností, akcie, konvertibilní 
dluhopisy a cenné papíry peněžního trhu.  

Podfond může rovněž usilovat o expozici vůči 
komoditám, nemovitostem a měnám.  

Podfond může investovat až 50 % svých aktiv do 
akcií a do 25 % do konvertibilních dluhopisů 
(včetně až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů).  

Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech, jiných evropských 
měnách, americkém dolaru nebo japonském 
jenu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. To může vyvolat vysokou míru 
pákového efektu. Podfond může zejména 
investovat do krátkodobých a střednědobých 
úrokových swapů. Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 20 
% hodnoty svých aktiv. Dlouhé pozice Podfondu 
budou vždy dostatečně likvidní na to, aby 
pokryly závazky plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa, 
včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice 
mohou zahrnovat vládní a korporátní 
dluhopisy s jakoukoli splatností, akcie, 
konvertibilní dluhopisy a cenné papíry 
peněžního trhu.  

Podfond může rovněž usilovat o expozici vůči 
komoditám, nemovitostem a měnám.  

Podfond může investovat až 50 % svých aktiv 
do akcií a do 25 % do konvertibilních dluhopisů 
(včetně až 10 % do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů).  

Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech, jiných evropských 
měnách, americkém dolaru nebo japonském 
jenu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody, volatilitu a 
inflaci). Podfond může využívat deriváty k 
získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
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během doporučeného období držby. během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty (rozsáhlé použití)  
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 750%  750% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 15% 

 Očekávaná: 10% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi SgR S.p.A  Amundi SgR S.p.A 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Equity Asia Concentrated 

přejmenován na „Amundi Funds Asia Equity 
Concentrated“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení dlouhodobého růstu kapitálu. 
Podfond konkrétně usiluje o překonání (po 
příslušných poplatcích) indexu MSCI AC Asia ex 
Japan během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenný papírů společností, které sídlí nebo mají 
hlavní obchodní činnost v Asii, s výjimkou 
Japonska, z nichž některé mohou být 
považovány za rozvíjející se trhy.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. Podfond může občas 
investovat a mít přímý přístup k čínským akciím 
A prostřednictvím Stock Connect s expozicí do 
10 % hodnoty svých čistých aktiv. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje do asijských cenných papírů 
(s výjimkou Japonska).  
Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % aktiv 
do cenných papírů a nástrojů vázaných na cenné 
papíry společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Asii (s výjimkou Japonska a 
včetně Číny). Investice do čínských cenných papírů 
mohou být uskutečněny buď prostřednictvím 
autorizovaných trhů v Hongkongu nebo 
prostřednictvím Stock Connect. Podfond může 
investovat až 10 % čistých aktiv do čínských akcií A 
a B (kombinovaných). Pro tyto investice neexistují 
žádná měnová omezení. 

Při dodržení výše uvedených zásad může podfond 
investovat do jiných cenných papírů, nástrojů 
spojených s cennými papíry, konvertibilních 
dluhopisů, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a 
vkladů a může investovat až 10 % hodnoty čistých 
aktiv do UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování dopřevoditelných cenných papírů)/UCI 
(SKI – subjektech kolektivního investování).  

 Podfond může využívat deriváty pro zajišťování a 
efektivní správu portfolia. 

Základní měna 

EUR  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
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• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Investice do čínských A akcií 

prostřednictvím Stock Connect 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 

• Riziko země – Čína 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI AC Asia ex Japan   Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 30%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – China Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds China Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do akcií společností 
se sídlem nebo hlavní obchodní činností v 
Čínské lidové republice, a těch které jsou 
kótovány na burzovních trzích v Číně nebo v 
Hongkongu. Podfond může využívat deriváty za 
účelem snížení různých rizik a k účinné správě 
portfolia.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  
Podfond může občas investovat a mít přímý 
přístup k čínským akciím A prostřednictvím 
Stock Connect s expozicí do 10 % hodnoty svých 
čistých aktiv. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do akcií 
společností se sídlem nebo hlavní obchodní 
činností v Čínské lidové republice, a těch které 
jsou kótovány na burzovních trzích v Číně nebo 
v Hongkongu.  
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě 
portfolia. Podfond může investovat až 10 % 
svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může občas investovat a mít přímý 
přístup k čínským akciím A prostřednictvím 
Stock Connect s expozicí do 10 % hodnoty 
svých čistých aktiv. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Investice do čínských A akcií 

prostřednictvím Stock Connect 
• Likvidita  
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Riziko země – Čína 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
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• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

MSCI China 10/40 Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Emerging Europe and 

Mediterranean Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Emerging Europe and 

Mediterranean Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v evropských zemích a rovněž 
v středozemní oblasti, přičemž některé z nich 
mohou být považovány za rozvíjející se trhy.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje především do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v evropských zemích a 
rovněž v středozemní oblasti, přičemž některé 
z nich mohou být považovány za rozvíjející se 
trhy.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely.  

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 
• Rusko 

 • Koncentrace 
• Riziko země – MENA 
• Riziko země – Rusko 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
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Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI EM Europe & Middle East 10/40  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 30%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Emerging Markets Bond Local Currencies 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Emerging Markets Local Currency Bond 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a zvýšení hodnoty 
vaší investice během doporučeného období 
držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a zvýšení hodnoty 
vaší investice během doporučeného období 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů, 
které jsou denominovány v místní měně 
rozvíjejících se trhů nebo jejichž úvěrové riziko 
dluhopisu je spojeno s rozvíjejícími se trhy. 
Podfond může rovněž investovat do dluhopisů 
kterékoli země, které jsou denominovány v 
jiných měnách, a může investovat až 25 % svých 
aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a do 5 % do cenných papírů. 

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do dluhopisů, 
které jsou denominovány v místní měně 
rozvíjejících se trhů nebo jejichž úvěrové riziko 
dluhopisu je spojeno s rozvíjejícími se trhy. 
Podfond může rovněž investovat do dluhopisů 
kterékoli země, které jsou denominovány v 
jiných měnách, a může investovat až 25 % 
svých aktiv do dluhopisů s připojenými 
opčními listy, až 10 % do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů a do 5 % do cenných 
papírů. Podfond může investovat až 10 % 
svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody). Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
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• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging)  
• Úroková sazba  
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Relativní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified  Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 250%  250% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Emerging Markets Bond Short-Term 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Emerging Markets Short Term Bond 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a sekundárním cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a sekundárním 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do 
diverzifikovaného portfolia s krátkou dobou 
trvání, obvykle 1-3 roky, USD a dalších 
dluhopisů denominovaných v OECD z 
rozvíjejících se trhů. Tyto dluhopisy jsou 
vydávány společnostmi, které jsou zapsány, mají 
sídlo nebo hlavní obchodní činnost na 
rozvíjejících se trzích nebo společnostmi jejichž 
úvěrové riziko je vázáno na rozvíjející se trhy.  

Celková měnová expozice nově vznikajícího trhu 
nesmí být vyšší než 25 % aktiv Podfondu.  

Podfond může rovněž investovat až 25 % svých 
aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a až 5 % do akcií.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 

 Podfond investuje především do 
diverzifikovaného portfolia s krátkou dobou 
trvání, obvykle 1-3 roky, USD a dalších 
dluhopisů denominovaných v OECD z 
rozvíjejících se trhů. Tyto dluhopisy jsou 
vydávány společnostmi, které jsou zapsány, 
mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost na 
rozvíjejících se trzích nebo společnostmi jejichž 
úvěrové riziko je vázáno na rozvíjející se trhy. 

 Celková měnová expozice nově vznikajícího 
trhu nesmí být vyšší než 25 % aktiv Podfondu. 
Podfond může rovněž investovat až 25 % svých 
aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a až 5 % do akcií.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody). 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
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• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging)  
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Emerging Markets Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Emerging Markets Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do korporátních 
dluhopisů rozvíjejících se trhů, které jsou 
denominovány v amerických dolarech nebo v 
jiných měnách OECD. Tyto dluhopisy jsou 
vydávány společnostmi, které jsou zapsány, mají 
sídlo nebo hlavní obchodní činnost na 
rozvíjejících se trzích nebo společnostmi jejichž 
úvěrové riziko je vázáno na rozvíjející se trhy. 
Podfond může rovněž investovat až 25 % svých 
aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a až 5 % do akcií. Celková měnová 
expozice vůči nově vznikajícím trhům nesmí 
překročit 25 % aktiv Podfondu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do korporátních 
dluhopisů rozvíjejících se trhů, které jsou 
denominovány v amerických dolarech nebo v 
jiných měnách OECD. Tyto dluhopisy jsou 
vydávány společnostmi, které jsou zapsány, 
mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost na 
rozvíjejících se trzích nebo společnostmi jejichž 
úvěrové riziko je vázáno na rozvíjející se trhy. 
Podfond může rovněž investovat až 25 % svých 
aktiv do dluhopisů s připojenými opčními listy, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a až 5 % do akcií. Celková měnová 
expozice vůči nově vznikajícím trhům nesmí 
překročit 25 % aktiv Podfondu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody).  Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
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• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging)  
• Úroková sazba  
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Rusko 

• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

95 % index JP Morgan EMBI Global Diversified: 
5,00 % index JP Morgan 1 Month Euro Cash 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 75%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Emerging Markets Corporate High Yield Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Emerging Markets Corporate High Yield Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do korporátních 
dluhopisů rozvíjejících se trhů nedosahující 
investičního stupně, které jsou denominovány v 
amerických dolarech nebo v jiných měnách 
OECD. Tyto dluhopisy jsou vydávány 
společnostmi, které jsou zapsány, mají sídlo 
nebo hlavní obchodní činnost na rozvíjejících se 
trzích nebo společnostmi jejichž úvěrové riziko 
je vázáno na rozvíjející se trhy. Celková měnová 
expozice vůči nově vznikajícím trhům nesmí 
překročit 25 % aktiv Podfondu. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do 
kontingentních konvertibilních dluhopisů. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do korporátních 
dluhopisů rozvíjejících se trhů nedosahující 
investičního stupně, které jsou denominovány 
v amerických dolarech nebo v jiných měnách 
OECD. Tyto dluhopisy jsou vydávány 
společnostmi, které jsou zapsány, mají sídlo 
nebo hlavní obchodní činnost na rozvíjejících 
se trzích nebo společnostmi jejichž úvěrové 
riziko je vázáno na rozvíjející se trhy. Celková 
měnová expozice vůči nově vznikajícím trhům 
nesmí překročit 25 % aktiv Podfondu. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do 
kontingentních konvertibilních dluhopisů. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody). Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
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• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně  
• Úroková sazba  
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Relativní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non 
IG 

 Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non 
IG 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 75%  75% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 10% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity 

 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Equity Emerging World 

přejmenován na „Amundi Funds Emerging 
World Equity“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení dlouhodobého růstu 
kapitálu. Podfond konkrétně usiluje o 
překonání (po příslušných poplatcích) indexu 
MSCI Emerging Markets Free během 
doporučené doby držby. 

 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenný papírů společností, které sídlí nebo mají 
hlavní obchodní činnost na rozvíjejících se 
trzích.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia.  

Podfond může občas investovat a mít přímý 
přístup k čínským akciím A prostřednictvím 
Stock Connect s expozicí do 10 % hodnoty svých 
čistých aktiv.  

 

 Podfond investuje především do cenných 
papírů rozvíjejících se trhů. 

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % 
aktiv do cenných papírů a nástrojů vázaných 
na cenné papíry společností, které mají sídlo 
nebo hlavní obchodní činnost v rozvíjejících se 
zemích v Africe, Americe, Asii a Evropě. 
Investice do čínských cenných papírů mohou 
být uskutečněny buď prostřednictvím 
autorizovaných trhů v Hongkongu nebo 
prostřednictvím Stock Connect. Podfond může 
rovněž investovat do P-Notes za účelem 
efektivní správy portfolia. Celková investiční 
expozice Podfondu vůči čínským akciím A a B 
(kombinovaným) bude nižší než 30 % čistých 
aktiv. Pro tyto investice neexistují žádná 
měnová omezení. 

Při dodržení výše uvedených zásad může 
podfond investovat do jiných cenných papírů, 
nástrojů spojených s cennými papíry, 
konvertibilních dluhopisů, dluhopisů, nástrojů 
peněžního trhu a vkladů a může investovat až 
10 % hodnoty čistých aktiv do UCITS (SKIPCP – 
subjektech kolektivního investování 
dopřevoditelných cenných papírů)/UCI (SKI – 
subjektech kolektivního investování). 

Podfond může využívat deriváty pro 
zajišťování a efektivní správu portfolia.  

Základní měna 

EUR  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
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investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 

během doporučeného období držby. 
• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 

německé daňové účely.  

investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 

během doporučeného období držby. 
• Považuje se za Podfond cenných papírů 

pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Protistrana 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Investice do čínských A akcií 

prostřednictvím Stock Connect 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 
• Rusko 

 • Protistrana 
• Riziko země: Čína 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

 5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Emerging Markets  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 100%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond 

 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Bond Euro Aggregate 

přejmenován na „Amundi Funds Euro 
Aggregate Bond“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o dosažení kombinace příjmů a růstu 
kapitálu (celkové návratnosti). Podfond 
konkrétně usiluje o překonání (po příslušných 
poplatcích) indexu Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (E) během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do evropských 
dluhopisů s investičním stupněm 
denominovaných v eurech od široké škály 
emitentů, včetně vlád, korporací a 
nadnárodních subjektů. Podfond neinvestuje 
do cenných papírů nebo konvertibilních 
cenných papírů.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  
Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů.  

Využívání derivátových nástrojů podfondem 
může způsobit vysokou míru pákového efektu. 
Podfond může zejména investovat do 
krátkodobých a střednědobých úrokových 
swapů. Dlouhé pozice Podfondu budou vždy 
dostatečně likvidní na to, aby pokryly závazky 
plynoucí z jeho krátkých pozic.  

 Podfond investuje především do dluhových 
nástrojů (dluhopisů a nástrojů peněžního 
trhu), které jsou denominovány v eurech. 
Investice mohou zahrnovat hypoteční 
zástavní listy (MBS). 

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % 
aktiv do nástrojů denominovaných v eurech. 
Jsou to: 

- dlužní nástroje emitované vládami eurozóny, 
státními agenturami eurozóny nebo 
nadnárodními entitami jako je Světová banka, 

- korporátní dluhové nástroje s investičním 
stupněm 

- MBS (až 20 % čistých aktiv).  

Podfond investuje alespoň 50 % čistých aktiv 
do dluhopisů denominovaných v eurech. 

Při dodržení výše uvedených zásad může 
Podfond investovat i do jiných typů 
dluhových nástrojů, vkladů a může investovat 
do následujícího až tyto procentní podíly 
čistých aktiv: 

- konvertibilních dluhopisů: 25% 

- cenných papírů a na cenné papíry vázaných 
nástrojů: 10% 

- UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů)/UCI (SKI – subjektech kolektivního 
investování) 10% 

Expozice podfondu vůči podmíněným 
konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 
% čistých aktiv. 

Podfond využívá deriváty za účelem snížení 
různých rizik a k účinné správě portfolia. 
Podfond může využívat úvěrové deriváty (až 
40 % čistých aktiv).   

Základní měna 

EUR  EUR 
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Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 
 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• High yield 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index Bloomberg Barclays Euro-Aggregate  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 450%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 40% 
Maximální: 75% 

 Očekávaná: 30% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  
Euro Alpha Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Euro Alpha Bond 

Cíl 

Usiluje o dosažení pozitivního výnosu (měřeno v 
eurech) za všech tržních podmínek, v průběhu 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o dosažení pozitivního výnosu (měřeno 
v eurech) za všech tržních podmínek, v 
průběhu doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů a 
cenných papírů peněžního trhu jakéhokoli 
druhu od široké škály emitentů.  

Podfond neinvestuje do cenných papírů.  

Podfond může investovat až 35 % svých aktiv do 
dluhopisů, jež nedosahují investičního stupně a 
až do 25 % do konvertibilních dluhopisů, až 20 % 
do cenných papírů zajištěných aktivy nebo do 
cenných papírů vázaných na hypotéky a až 10 % 
do podmíněných konvertibilních dluhopisů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. To může vyvolat vysokou míru 
pákového efektu. Podfond může zejména 
investovat do krátkodobých a střednědobých 
úrokových swapů. Dlouhé pozice Podfondu 
budou vždy dostatečně likvidní na to, aby 
pokryly závazky plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 

 Podfond investuje především do dluhopisů a 
cenných papírů peněžního trhu jakéhokoli 
druhu od široké škály emitentů.  

Podfond neinvestuje do cenných papírů.  

Podfond může investovat až 35 % svých aktiv 
do dluhopisů, jež nedosahují investičního 
stupně a až do 25 % do konvertibilních 
dluhopisů, až 20 % do cenných papírů 
zajištěných aktivy nebo do cenných papírů 
vázaných na hypotéky a až 10 % do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové 
sazby, kurzové převody a inflaci).  

 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
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• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos/nedosahující investičního 

stupně  
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Krátká pozice 

• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 600%  600% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 30% 
Maximální: 75% 

 Očekávaná: 30% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi SgR S.p.A, dále pověřující činnosti 
investičního řízení na společnosti Amundi 

Ireland a Amundi Asset Management 

 Amundi SgR S.p.A, dále pověřující činnosti 
investičního řízení na společnosti Amundi 

Ireland a Amundi Asset Management 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Euro Bond 

 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Bond Euro Government 
přejmenován na „Amundi Funds Euro 

Government Bond“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a poskytnutí 
příjmu v průběhu doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení kombinace příjmů a růstu 
kapitálu (celkové návratnosti). Podfond konkrétně 
usiluje o překonání (po příslušných poplatcích) 
indexu JP Morgan EMU Government Bond 
Investment Grade během doporučené doby 
držby. 

 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů 
denominovaných v eurech vydávaných 
evropskými vládami. Podfond může rovněž 
investovat až 30 % svých aktiv do korporátních 
dluhopisů emitovaných evropskými 
společnostmi, které jsou buď denominovány v 
eurech nebo v jiných měnách, pokud jsou v 
zásadě zajištěny zpět na euro. Podfond 
neinvestuje do cenných papírů nebo 
konvertibilních cenných papírů. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI.  

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů.  

Využívání derivátových nástrojů podfondem 
může způsobit vysokou míru pákového efektu. 
Podfond může zejména investovat do 
krátkodobých a střednědobých úrokových 
swapů. Dlouhé pozice Podfondu budou vždy 
dostatečně likvidní na to, aby pokryly závazky 
plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 Podfond investuje především do dluhopisů 
emitovaných vládami eurozóny.  

Podfond konkrétně investuje nejméně 51 % 
čistých aktiv do cenných papírů, které jsou 
denominovány v eurech a vydávány nebo 
garantovány jedním z členských států eurozóny. 
Pro tyto investice neexistují žádná měnová nebo 
ratingová omezení. 

Při dodržení výše uvedených zásad může podfond 
rovněž investovat i do jiných typů dluhopisů, 
nástrojů peněžního trhu, vkladů a do 
následujícího až tyto procentní podíly čistých 
aktiv: 

- konvertibilních dluhopisů: 25% 

- cenných papírů a na cenné papíry vázaných 
nástrojů: 10% 

- UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů)/UCI 
(SKI – subjektech kolektivního investování) 10% 

Investice, které nejsou v eurech mají být zajištěny 
vůči euru. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, 
efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo jiným investičním 
příležitostem (včetně derivátů zaměřených na 
úrokové sazby, volatilitu a inflaci). Podfond může 
používat vládní swapy úvěrového selhání (až 40% 
čistých aktiv). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
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nebo podobných fondů. 
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 

investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 

poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

nebo podobných fondů. 
• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 

investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 

poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index JP Morgan GBI EMU  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 450%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 60% 
Maximální: 75% 

 Očekávaná: 35% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond 

 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Bond Euro Corporate 

přejmenován na „Amundi Funds Euro 
Corporate Bond“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o dosažení kombinace příjmů a růstu 
kapitálu (celkové návratnosti). Podfond konkrétně 
usiluje o překonání (po příslušných poplatcích) 
indexu Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates 
(E) během doporučené doby držby. 

 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do korporátních 
dluhopisů s investičním stupněm 
denominovaných v eurech. Podfond může také 
investovat do dluhopisů od emitentů 
rozvíjejících se trhů a na doplňkové bázi rovněž 
do státních dluhopisů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
kontingentních konvertibilních dluhopisů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů.  

Využívání derivátových nástrojů podfondem 
může způsobit vysokou míru pákového efektu. 
Podfond může zejména investovat do 
krátkodobých a střednědobých úrokových 
swapů. 

 Podfond investuje především do korporátních 
a státních dluhopisů s investičním stupněm, 
které jsou denominovány v eurech. 

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % 
aktiv do dluhopisů s investičním stupněm, 
které jsou denominovány v eurech a jsou 
emitovány nebo garantovány vládami 
eurozóny nebo vydávány společnostmi po 
celém světě a kótovanými na evropském 
trhu. 

Při dodržení výše uvedených zásad může 
podfond rovněž investovat i do jiných typů 
dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, vkladů a 
do následujícího až tyto procentní podíly 
čistých aktiv: 

- konvertibilních dluhopisů: 25% 

- cenných papírů a na cenné papíry vázaných 
nástrojů: 10% 

- UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování do převoditelných cenných 
papírů)/UCI (SKI – subjektech kolektivního 
investování) 10% 

Expozice podfondu vůči podmíněným 
konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 
% čistých aktiv. 

Podfond může využívat deriváty pro 
zajišťování a efektivní správu portfolia. 

Podfond může využívat úvěrové deriváty (až 
40 % čistých aktiv).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
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zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• High yield 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

95 % index ICE BofA ML EMU Corporate Bonds 
Large Cap; 5 % index JP Morgan 1 Month Euro 

Cash 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 400%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 75% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Optimal Yield 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Optimal Yield 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty 
vaší investice během doporučeného období 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů 
nedosahujícím investičního stupně odkudkoli na 
světě, včetně rozvíjejících se trhů. Podfond 
může také investovat do cenných papírů 
peněžního trhu a může investovat až 20 % do 
konvertibilních cenných papírů, až 10 % do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a na 
doplňkovém základě i do cenných papírů. 
Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech. Pro dočasné obranné 
účely může Podfond investovat až 49 % svých 
aktiv do hotovosti nebo do dluhopisů států EU, 
jejichž národní měnou je euro.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do dluhopisů 
nedosahujícím investičního stupně odkudkoli 
na světě, včetně rozvíjejících se trhů. Podfond 
může také investovat do cenných papírů 
peněžního trhu a může investovat až 20 % do 
konvertibilních cenných papírů, až 10 % do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a na 
doplňkovém základě i do cenných papírů. 
Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech. Pro dočasné obranné 
účely může Podfond investovat až 49 % svých 
aktiv do hotovosti nebo do dluhopisů států EU, 
jejichž národní měnou je euro. 

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody). Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
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• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně  
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 10% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Euro Multi-Asset Target Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Euro Multi-Asset Target Income 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. To může zahrnovat cenné 
papíry, vládní a korporátní dluhopisy a cenné 
papíry peněžního trhu.  

Investice do dluhopisů Podfondu mohou mít 
jakoukoli kvalitu (investiční stupeň či nikoli).  

Investice podfondu budou denominovány 
převážně v eurech. Podfond může investovat až 
40 % svých aktiv do cenných papírů, které jsou 
denominovány v jiných měnách, než je euro, za 
předpokladu, že měnová expozice je zajištěna 
zpět na euro. 

Podfond může investovat až 40 % svých aktiv do 
akcií, včetně až 20 % do cenných papírů 
společností se sídlem mimo Evropu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia nebo 
jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. Podfond může využívat deriváty 
k získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. Podfond může pro 
generování dodatečných příjmů využít rovněž 
opce. Podfond může prodávat krátkodobé 
opce na vybrané akcie a call opce na indexy 
cenných papírů, jakož i umísťovat opce na 
akcie, které mají být koupeny v budoucnu, za 
cílové ceny, které jsou pod aktuální tržní 
úrovní. 

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. To může zahrnovat cenné 
papíry, vládní a korporátní dluhopisy a cenné 
papíry peněžního trhu.  

Investice do dluhopisů Podfondu mohou mít 
jakoukoli kvalitu (investiční stupeň či nikoli). 
Investice podfondu budou denominovány 
převážně v eurech.  

Podfond může investovat až 40 % svých aktiv 
do cenných papírů, které jsou denominovány v 
jiných měnách, než je euro, za předpokladu, že 
měnová expozice je zajištěna zpět na euro. 

Podfond může investovat až 40 % svých aktiv 
do akcií, včetně až 20 % do cenných papírů 
společností se sídlem mimo Evropu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
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investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 

poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

investovaného kapitálu. 
• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 

poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos/nedosahující investičního 

stupně  
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

35 % MSCI Europe Index (zajištěno na euro); 30 
% index Bloomberg Barclays Euro Aggregate; 20 
% BofA ML Global High Yield Index (zajištěno na 

euro); 15 % J.P. Morgan 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 500%  500% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Deutschland GmbH 
 

 Amundi Deutschland GmbH 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Euro Strategic Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Euro Strategic Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhových a 
souvisejících nástrojů, zejména do cenných 
papírů denominovaných v eurech, do peněžních 
nástrojů a nástrojů peněžního trhu. Podfond 
může investovat až 90 % svých aktiv do 
dluhopisů nedosahujícím investiční stupeň a až 
20 % dluhopisů, které společnost Standard & 
Poor´s ohodnotila pod CCC, nebo které jsou 
považovány za dluhopisy srovnatelné kvality 
spravující společností. Podfond může také 
investovat do konvertibilních dluhopisů, a to až 
do výše 10 % hodnoty svých aktiv do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a na 
doplňkovém základě i do cenných papírů.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 
 

 Podfond investuje především do dluhových a 
souvisejících nástrojů, zejména do cenných 
papírů denominovaných v eurech, do 
peněžních nástrojů a nástrojů peněžního trhu. 
Podfond může investovat až 90 % svých aktiv 
do dluhopisů nedosahujícím investiční stupeň 
a až 20 % dluhopisů, které společnost Standard 
& Poor´s ohodnotila pod CCC, nebo které jsou 
považovány za dluhopisy srovnatelné kvality 
spravující společností.  
Podfond může také investovat do 
konvertibilních dluhopisů, a to až do výše 10 % 
hodnoty svých aktiv do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů a na doplňkovém 
základě i do cenných papírů. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody). Podfond 
může využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
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• Úvěr  
• Měna  
• Deriváty  
• Rozvíjející se trhy  
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh  
• Investice na peněžním trhu  
• Provozní 

• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Euroland Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Euroland Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv 
do cenných papírů společností, které mají 
sídlo nebo vykonávají svou hlavní obchodní 
činnost v členských státech EU, jež používají 
euro jako svou národní měnu. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě 
portfolia. 

 Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv 
do cenných papírů společností, které mají 
sídlo nebo vykonávají svou hlavní obchodní 
činnost v členských státech EU, jež používají 
euro jako svou národní měnu. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI.  

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem 
(včetně derivátů zaměřených na cenné 
papíry a kurzové převody).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do 
Podfondu nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

 5 let   5 let 

Metoda řízení rizik 
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Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

MSCI EMU Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 

 Očekávaná: 5 % 
Maximální: 90% 

 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited 
 

 Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – European Equity Target 

Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds European Equity Target 

Income 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo převážnou obchodní činnost v Evropě. 
Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv do 
cenných papírů vydaných společnostmi se 
sídlem v EU. Podfond může rovněž investovat až 
20 % do dluhopisů. 
Investice Podfondu do dluhopisů mohou 
zahrnovat jakýkoli typ dluhopisů vydaný 
vládními nebo nevládními emitenty. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. Podfond může pro generování 
dodatečných příjmů využít zejména opce. 
Podfond může prodávat krátkodobé opce na 
určité cenné papíry ve svém portfoliu. Podfond 
může rovněž prodávat prodejní opce na cenné 
papíry, které mají být koupeny v budoucnu, za 
cílové ceny, které jsou pod aktuální tržní 
úrovní. 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo převážnou obchodní činnost v Evropě. 
Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv 
do cenných papírů vydaných společnostmi se 
sídlem v EU. Podfond může rovněž 
investovat až 20 % do dluhopisů. 
Investice Podfondu do dluhopisů mohou 
zahrnovat jakýkoli typ dluhopisů vydaný 
vládními nebo nevládními emitenty. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem 
(včetně derivátů zaměřených na cenné 
papíry).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do 
Podfondu nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
a poskytnutí příjmu během 
doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  • Protistrana 
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• Koncentrace 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Trh 
• Provozní 

• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Europe  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

75%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

 

Investiční manažer 

Amundi Deutschland GmbH  Amundi Deutschland GmbH 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – European Equity Value 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds European Equity Value 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo převážnou obchodní činnost v Evropě. 
Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv do 
cenných papírů vydaných společnostmi se 
sídlem v EU. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo převážnou obchodní činnost v Evropě. 
Podfond investuje alespoň 75 % svých aktiv 
do cenných papírů vydaných společnostmi se 
sídlem v EU. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem 
(včetně derivátů zaměřených na cenné 
papíry).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do 
Podfondu nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 
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Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Europe Value  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited  Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – European Potential 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds European Equity Small Cap 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností s malou kapitalizací, 
které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v 
Evropě. Podfond definuje společnosti s malou 
kapitalizací jako společnosti, které jsou v době 
nákupu v rámci rozsahu tržní kapitalizace indexu 
MSCI Europe Small Companies. Podfond 
investuje alespoň 75 % do cenných papírů 
vydaných společnostmi se sídlem v EU. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností s malou 
kapitalizací, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Evropě. Podfond definuje 
společnosti s malou kapitalizací jako 
společnosti, které jsou v době nákupu v 
rámci rozsahu tržní kapitalizace indexu MSCI 
Europe Small Companies. Podfond investuje 
alespoň 75 % do cenných papírů vydaných 
společnostmi se sídlem v EU. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem 
(včetně derivátů zaměřených na cenné 
papíry).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do 
Podfondu nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 
• Cenné papíry s malou/střední kapitalizací  

 

 • Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
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• Trh 
• Provozní 
• Akcie s malou/střední kapitalizací 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Europe Small Cap Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi SGR S.p.A  Amundi SGR S.p.A 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond 

 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Bond Global Aggregate 

přejmenován na „Amundi Funds Global 
Aggregate Bond“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a poskytnutí 
příjmu v průběhu doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení kombinace příjmů a růstu 
kapitálu (celkové návratnosti). Podfond konkrétně 
usiluje o překonání (po příslušných poplatcích) 
indexu Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Hedged (USD) během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů s 
investičním stupněm jakéhokoli typu a do cenných 
papírů peněžního trhu od široké škály emitentů, 
včetně vlád, místních orgánů, nadnárodních 
subjektů, mezinárodních veřejných institucí a 
společností z celého světa. Tyto dluhopisy jsou 
denominovány v měnách OECD nebo v jiných 
měnách, které jsou volně směnitelné.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond široce využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo tokům příjmů.  

Využívání derivátových nástrojů podfondem může 
způsobit vysokou míru pákového efektu. Podfond 
může zejména investovat do krátkodobých a 
střednědobých úrokových swapů. Dlouhé pozice 
Podfondu budou vždy dostatečně likvidní na to, 
aby pokryly závazky plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 Podfond investuje především do dluhových 
nástrojů s investičním stupněm (dluhopisy a 
nástroje peněžního trhu) emitentů po celém světě, 
včetně rozvíjejících se trhů. Investice mohou 
zahrnovat hypoteční zástavní listy (MBS) a cenné 
papíry kryté aktivy (ABS). 

Podfond konkrétně investuje nejméně 67 % 
aktiv do dluhových nástrojů, které jsou 
vydávány nebo garantovány vládami OECD 
nebo vydávány korporacemi, včetně těch z 
investičním stupněm MBS a ABS. Pro tyto 
investice neexistují žádná měnová omezení. 
Podfond může investovat méně než 25 % 
čistých aktiv do čínských dluhopisů 
denominovaných v místní měně a investice 
mohou být uskutečněny nepřímo nebo přímo 
(tj. přímým přístupem CIBM) v čínských 
dluhopisech. Podkladové hypotéky MBS, 
mohou být komerční nebo rezidenční, a MBS 
mohou nebo nemusejí mít žádnou formu 
vládního úvěru. 
Expozice podfondu vůči MBS a ABS je omezena na 
40 % čistých aktiv. To zahrnuje nepřímou expozici 
získanou prostřednictvím cenných papírů k 
oznámení (TBA), která je omezena na 20 % čistých 
aktiv. 

Podfond investuje nejméně 80 % aktiv do 
cenných papírů s investičním stupněm. 

Při dodržení výše uvedených zásad může Podfond 
investovat i do jiných typů dluhových nástrojů, 
vkladů a může investovat do následujícího až tyto 
procentní podíly čistých aktiv: 

- konvertibilních dluhopisů: 25% 

- cenných papírů a na cenné papíry vázaných 
nástrojů: 10% 

- UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů)/UCI 
(SKI – subjektech kolektivního investování) 10% 

Expozice podfondu vůči podmíněným 
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konvertibilním dluhopisům je omezena na 10 % 
čistých aktiv. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, 
efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo jiným investičním 
příležitostem (včetně derivátů zaměřených na 
úvěry, úrokové sazby a kurzové převody). 
Podfond může využívat úvěrové deriváty (až 40 % 
čistých aktiv).  

Základní měna 

EUR  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Riziko země – Čína 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• High yield 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Relativní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Index Bloomberg Barclays Global Aggregate  
Index Bloomberg Barclays Global Aggregate) 
(zajištěno na USD) 

Maximální očekávaný pákový efekt 
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 600%  700% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 75% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Global Ecology 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Global Ecology ESG 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností z celého světa, jež 
nabízejí produkty nebo technologie, které 
podporují čistší a zdravější prostředí nebo jsou 
šetrné k životnímu prostředí. Jako příklad lze 
uvést společnosti v oblasti kontroly znečištění 
ovzduší, alternativní energie, recyklace, úpravy 
vody a biotechnologie. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 
 

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností z celého světa, jež 
nabízejí produkty nebo technologie, které 
podporují čistší a zdravější prostředí nebo jsou 
šetrné k životnímu prostředí. Jako příklad lze 
uvést společnosti v oblasti kontroly znečištění 
ovzduší, alternativní energie, recyklace, úpravy 
vody a biotechnologie. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 

 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
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• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI World  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 100%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited  Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Global Equity Target Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Global Equity Target Income 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností z celého světa. 
Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do 
dluhopisů. Podfond může investovat až 10 % 
svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může pro 
generování dodatečných příjmů využít zejména 
opce. Podfond může rovněž prodávat 
krátkodobé opce na vybrané akcie a call opce 
na indexy cenných papírů, jakož i umísťovat 
opce na akcie, které mají být koupeny v 
budoucnu, za cílové ceny, které jsou pod 
aktuální tržní úrovní. 

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností z celého světa. 
Podfond může investovat až 20 % svých aktiv 
do dluhopisů. Podfond může investovat až 10 
% svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry).  
 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Protistrana 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 

 • Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
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Doporučená doba držby 

 5 let   5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI World  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 125%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited  Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked 

Short-Term  

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Bond Global Inflation 

přejmenován na „Amundi Funds Global 
Inflation Bond“ 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a poskytnutí 
příjmu v průběhu doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení kombinace příjmů a růstu 
kapitálu (celkové návratnosti). Podfond konkrétně 
usiluje o překonání (po příslušných poplatcích) 
indexu Bloomberg Barclays WGILB All Markets 
Euro Hedged během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje zejména do dluhopisů vázaných 
na inflaci vydávaných vládami OECD nebo místními 
úřady, nadnárodními subjekty a mezinárodními 
veřejnými orgány, které jsou denominovány v 
eurech nebo v jiných měnách, za předpokladu, že 
jsou v zásadě zajištěny zpět na eura. Podfond bude 
investovat především do dluhopisů, jejichž zbývající 
doba splatnosti není delší než 60 měsíců. Podfond 
neinvestuje do cenných papírů nebo 
konvertibilních cenných papírů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond široce využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo tokům příjmů.  

To může vyvolat vysokou míru pákového efektu. 
Podfond může zejména investovat do 
krátkodobých a střednědobých úrokových swapů. 
Dlouhé pozice Podfondu budou vždy dostatečně 
likvidní na to, aby pokryly závazky plynoucí z jeho 
krátkých pozic 

 Podfond investuje především do mezinárodních 
dluhopisů vázaných na inflaci. 

Podfond konkrétně investuje nejméně 50 % čistých 
aktiv do dluhopisů s investičním stupněm vázaných 
na inflaci, které jsou denominovány v měně 
kterékoli z členských zemí OECD nebo Evropské 
unie.  

Při dodržení výše uvedených zásad může podfond 
rovněž investovat i do jiných typů dluhopisů, 
nástrojů peněžního trhu, vkladů a do 
následujícího až tyto procentní podíly čistých 
aktiv: 

- konvertibilních dluhopisů: 25%  

- cenných papírů a na cenné papíry vázaných 
nástrojů: 10% 

- UCITS (SKIPCP – subjektech kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů)/UCI 
(SKI – subjektech kolektivního investování) 10% 

Investice, které nejsou v eurech mají být zajištěny 
vůči euru. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, 
efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo jiným investičním 
příležitostem (včetně derivátů zaměřených na 
úvěry, úrokové sazby, kurzové převody a inflaci). 
Podfond může využívat úvěrové deriváty (až 40 % 
čistých aktiv). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 
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• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 
 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Deriváty (rozsáhlé použití) 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

3 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index Bloomberg Barclays World Government 
Inflation-Linked Bonds 1-5 let (zajištěno na 

euro) 

 
Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

350%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 30% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Global Multi-Asset Conservative 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Global Multi-Asset Conservative 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
dluhopisů z celého světa a cenných papírů 
peněžního trhu. To může zahrnovat vládní, 
korporátní nebo jiné dluhopisy.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a může 
investovat až 30 % svých aktiv do akcií na celém 
světě.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do široké škály 
dluhopisů z celého světa a cenných papírů 
peněžního trhu. To může zahrnovat vládní, 
korporátní nebo jiné dluhopisy.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do podmíněných konvertibilních dluhopisů a 
může investovat až 30 % svých aktiv do akcií 
na celém světě.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody a inflaci). 
Podfond může využívat deriváty k získání 
úvěrů až do maximální výše 20 % hodnoty 
svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
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• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

40 % index Bloomberg Barclays Global 
Aggregate; 40 % index Bloomberg Barclays Euro 

Aggregate; 20 % index MSCI World 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi SGR S.p.A   Amundi SGR S.p.A  
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Global Multi-Asset Target Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Global Multi-Asset Target Income 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. To může zahrnovat cenné 
papíry, vládní a korporátní dluhopisy a cenné 
papíry peněžního trhu. Investice do dluhopisů 
Podfondu mohou mít jakoukoli kvalitu 
(investiční stupeň či nikoli).  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia nebo 
jako způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. Podfond může využívat deriváty 
k získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. Podfond může pro 
generování dodatečných příjmů využít rovněž 
opce.  

Podfond může prodávat krátkodobé opce na 
vybrané akcie a call opce na indexy cenných 
papírů, jakož i umísťovat opce na akcie, které 
mají být koupeny v budoucnu, za cílové ceny, 
které jsou pod aktuální tržní úrovní.  

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. To může zahrnovat cenné 
papíry, vládní a korporátní dluhopisy a cenné 
papíry peněžního trhu. Investice do dluhopisů 
Podfondu mohou mít jakoukoli kvalitu 
(investiční stupeň či nikoli).  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody a inflaci).  
Podfond může využívat deriváty k získání 
úvěrů až do maximální výše 20 % hodnoty 
svých aktiv. 

 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
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• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně  
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

40 % index MSCI World; 25 % index ICE BofA ML 
Global High Yield; 10 % index MSCI Emerging 

Markets; 10 % index Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Corporate; 10 % index JP Morgan 

EMBI Global Diversified; 5 % index Euro EONIA 
Index 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 450%  450% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Deutschland GmbH 
 

 Amundi Deutschland GmbH 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  
Global Multi-Asset 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Global Multi-Asset 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa. To 
může zahrnovat cenné papíry, vládní a 
korporátní dluhopisy, dluhopisy s připojenými 
opčními listy, konvertibilní dluhopisy (včetně až 
10% svých aktiv v podmíněných konvertibilních 
dluhopisech) a cenné papíry peněžního trhu a 
vklady s maximální dobou splatnosti 12 měsíců.  

Podfond může investovat až 15 % svých aktiv do 
investic, jejichž hodnoty jsou vázány na ceny 
komodit.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa. To 
může zahrnovat cenné papíry, vládní a 
korporátní dluhopisy, dluhopisy s připojenými 
opčními listy, konvertibilní dluhopisy (včetně 
až 10% svých aktiv v podmíněných 
konvertibilních dluhopisech) a cenné papíry 
peněžního trhu a vklady s maximální dobou 
splatnosti 12 měsíců.  

Podfond může investovat až 15 % svých aktiv 
do investic, jejichž hodnoty jsou vázány na 
ceny komodit.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody a inflaci). 
Podfond může využívat deriváty k získání 
úvěrů až do maximální výše 20 % hodnoty 
svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Investice související s komoditami  

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
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• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

60 % index MSCI World; 40 % index JP Morgan 
GBI Global 

 Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited, dále pověřující činnosti 
v oblasti správy investic společnost Amundi SGR 

S.p.A 

 Amundi Ireland Limited, dále pověřující 
činnosti v oblasti správy investic společnost 

Amundi SGR S.p.A 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Global Subordinated Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Global Subordinated Bond 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a sekundárním cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a sekundárním 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
podřízených cenných papírů společností z 
celého světa. Investice Podfondu mohou mimo 
jiné zahrnovat podřízené dluhopisy, prioritní 
dluhopisy, prioritní cenné papíry, konvertibilní 
cenné papíry, jako jsou podnikové hybridní 
dluhopisy a (až do 50 % jeho aktiv) podmíněné 
konvertibilní dluhopisy. Podfond může 
investovat až 75 % svých aktiv do cenných 
papírů vydávaných finančními společnostmi. 
Podfond může investovat do dluhopisů s 
investičním stupněm či bez něj. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. 

 

 Podfond investuje především do široké škály 
podřízených cenných papírů společností z 
celého světa. Investice Podfondu mohou mimo 
jiné zahrnovat podřízené dluhopisy, prioritní 
dluhopisy, prioritní cenné papíry, konvertibilní 
cenné papíry, jako jsou podnikové hybridní 
dluhopisy a (až do 50 % jeho aktiv) podmíněné 
konvertibilní dluhopisy. Podfond může 
investovat až 75 % svých aktiv do cenných 
papírů vydávaných finančními společnostmi. 
Podfond může investovat do dluhopisů s 
investičním stupněm či bez něj. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody).  

 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 
• Konvertibilní a prioritní cenné papíry  
• Korporátní hybridní dluhopisy 
• Protistrana  

 • Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 

(„Cocos“) 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
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• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy  
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Podřízené a prioritní dluhopisy  

• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Relativní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

50 % index ICE BofA ML Contingent Capital 
(zajištěno na euro); 50 % index iBoxx € Non-

Financials Subordinated Total Return 

 50 % index ICE BofA ML Contingent Capital 
(zajištěno na euro); 50 % index iBoxx € Non-

Financials Subordinated Total Return 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 275%  275% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 30% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Multi-Strategy Growth 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Multi-Strategy Growth 

Cíl 

Usiluje o dosažení kladných výnosů 
převyšujících hotovost v průběhu celého tržního 
cyklu během doporučené doby držby. 

 Usiluje o dosažení kladných výnosů 
převyšujících hotovost v průběhu celého 
tržního cyklu během doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa, 
včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice 
mohou zahrnovat vládní a korporátní dluhopisy 
s jakoukoli splatností, akcie, konvertibilní 
dluhopisy a cenné papíry peněžního trhu.  

Podfond může investovat až 100 % svých aktiv 
do cenných papírů a až 25 % do konvertibilních 
dluhopisů (včetně až 10 % do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů).  

Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech, jiných evropských 
měnách, amerických dolarech nebo japonském 
jenu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond široce využívá deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
tokům příjmů. To může vyvolat vysokou míru 
pákového efektu. Podfond může zejména 
investovat do krátkodobých a střednědobých 
úrokových swapů. Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 20 
% hodnoty svých aktiv. Dlouhé pozice Podfondu 
budou vždy dostatečně likvidní na to, aby 
pokryly závazky plynoucí z jeho krátkých pozic. 

 Podfond investuje přímo nebo nepřímo do 
široké škály cenných papírů z celého světa, 
včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice 
mohou zahrnovat vládní a korporátní 
dluhopisy s jakoukoli splatností, akcie, 
konvertibilní dluhopisy a cenné papíry 
peněžního trhu.  

Podfond může investovat až 100 % svých aktiv 
do cenných papírů a až 25 % do konvertibilních 
dluhopisů (včetně až 10 % do podmíněných 
konvertibilních dluhopisů).  

Investice podfondu budou převážně 
denominovány v eurech, jiných evropských 
měnách, amerických dolarech nebo japonském 
jenu.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody, volatilitu a 
inflaci). Podfond může využívat deriváty k 
získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 
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• Kolektivní investování 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Krátká pozice 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 1500%  1500% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 15% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 15% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi SgR S.p.A  Amundi SgR S.p.A 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Optimal Yield Short-Term 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Optimal Yield Short Term 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do dluhopisů 
jakéhokoli typu, od široké škály emitentů, 
včetně vlád, nadnárodních subjektů, 
mezinárodních veřejných institucí a korporací 
kdekoli na světě, jakož i cenných papírů 
peněžního trhu. Průměrná doba trvání 
Podfondu nebude delší než 3 roky. Celková 
měnová expozice nově vznikajícího trhu nesmí 
být vyšší než 25 % aktiv Podfondu. Podfond 
může také investovat až 25 % svých aktiv do 
dluhopisů s přiloženými warranty, a to až do 
výše 20 % do konvertibilních cenných papírů, až 
10 % do podmíněných konvertibilních dluhopisů 
a na doplňkovém základě i cenných papírů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do dluhopisů 
jakéhokoli typu, od široké škály emitentů, 
včetně vlád, nadnárodních subjektů, 
mezinárodních veřejných institucí a korporací 
kdekoli na světě, jakož i cenných papírů 
peněžního trhu. Průměrná doba trvání 
Podfondu nebude delší než 3 roky. Celková 
měnová expozice nově vznikajícího trhu nesmí 
být vyšší než 25 % aktiv Podfondu. Podfond 
může také investovat až 25 % svých aktiv do 
dluhopisů s přiloženými warranty, a to až do 
výše 20 % do konvertibilních cenných papírů, 
až 10 % do podmíněných konvertibilních 
dluhopisů a na doplňkovém základě i cenných 
papírů.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody). Podfond 
může používat deriváty k získání úvěrů až do 
výše 20 % svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 



68 
 

• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně  
• Úroková sazba  
• Pákový efekt  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 

 

  



69 
 

Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Pioneer Flexible Opportunities 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Pioneer Flexible Opportunities 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. Směs cenných papírů může 
zahrnovat cenné papíry, vládní a korporátní 
dluhopisy, cenné papíry peněžního trhu a 
investice, jejichž hodnoty jsou vázány na ceny 
komodit.  

Podfond může investovat až 20 % svých aktiv do 
cenných papírů zajištěných aktivy a vázaných na 
hypotéky a až 10 % svých aktiv do jiných UCI a 
UCITS. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond bude 
zejména držet pozice v jakékoli měně a bude 
používat deriváty k flexibilnímu řízení měnové 
expozice. Podfond může využívat deriváty k 
získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. 

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů z celého světa, včetně 
rozvíjejících se trhů. Směs cenných papírů 
může zahrnovat akcie, vládní a korporátní 
dluhopisy, cenné papíry peněžního trhu a 
investice, jejichž hodnoty jsou vázány na ceny 
komodit a až 20 % do cenných papírů krytých 
aktivy a cenných papírů vázaných na hypotéky.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 
Podfond může využívat deriváty k získání 
úvěrů až do maximální výše 20 % hodnoty 
svých aktiv. 

 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

• Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

•  • Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
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• Úroková sazba  
• Likvidita 
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Hypoteční zástavní listy/Cenné papíry kryté 

aktivy 
• Provozní 

• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 280%  280% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 10% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 10% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer Global High Yield 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje alespoň 80 % svých aktiv do 
dluhopisů nedosahujících investiční stupeň, 
prioritních akcií, konvertibilních dluhopisů a 
hypotečních zástavních listů a cenných papírů 
zajištěných aktivy. Tyto cenné papíry budou 
pocházet nejméně ze tří zemí a mohou 
pocházet z celého světa, včetně rozvíjejících se 
trhů. Cenné papíry peněžního trhu a peněžní 
prostředky mohou být zahrnuty do výpočtu 
procenta aktiv Podfondu investovaných do 
dluhopisů nedosahujícím investiční stupeň v 
rozsahu, v jakém představují úroky splatné z 
cenných papírů držených v portfoliu Podfondu a 
hodnoty cenných papírů před vypořádáním.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje alespoň 80 % svých aktiv do 
dluhopisů nedosahujících investiční stupeň, 
prioritních akcií, konvertibilních dluhopisů a 
hypotečních zástavních listů a cenných papírů 
zajištěných aktivy. Tyto cenné papíry budou 
pocházet nejméně ze tří zemí a mohou 
pocházet z celého světa, včetně rozvíjejících se 
trhů. Cenné papíry peněžního trhu a peněžní 
prostředky mohou být zahrnuty do výpočtu 
procenta aktiv Podfondu investovaných do 
dluhopisů nedosahujícím investiční stupeň v 
rozsahu, v jakém představují úroky splatné z 
cenných papírů držených v portfoliu Podfondu 
a hodnoty cenných papírů před vypořádáním.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody). Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Úvěr 
• Měna  
• Rozvíjející se trhy  

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
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• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu  
• Hypoteční zástavní listy/Cenné papíry kryté 

aktivy 
• Provozní 

• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index Bloomberg Barclays Global High Yield  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 30%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer Global Select 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer Global Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do cenných papírů 
společností z celého světa. Podfond může 
investovat do široké škály odvětví a průmyslů. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
zejména používat deriváty k řízení měnové, 
národní a tržní expozice. 

 Podfond investuje především do cenných 
papírů společností z celého světa. Podfond 
může investovat do široké škály odvětví a 
průmyslů. Podfond může investovat až 10 % 
svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 
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Index MSCI World  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 75%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Pioneer Income Opportunities 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Pioneer Income Opportunities 

Cíl 

Usiluje o poskytování příjmů a za sekundární cíl 
má zhodnocení kapitálu během doporučeného 
období držby. 

 Usiluje o poskytování příjmů a za sekundární 
cíl má zhodnocení kapitálu během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond má flexibilitu investovat do široké škály 
cenných papírů produkujících výnosy z celého 
světa, včetně rozvíjejících se trhů. To může 
zahrnovat cenné papíry, vládní a korporátní 
dluhopisy a cenné papíry peněžního trhu. 

Investice do dluhopisů Podfondu mohou být 
jakékoliv kvality (s investičním stupněm nebo 
bez), včetně až 20 % do cenných papírů 
zajištěných aktivy a hypotečními zástavními listy 
a až 20 % do konvertibilních akcií. 

Podfond může investovat až 10 % do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a může 
také usilovat o expozici vůči nemovitostem.  

Podfond může investovat bez omezení do 
dluhových a majetkových cenných papírů 
emitentů mimo USA, včetně až 30 % svých 
celkových aktiv do dluhových a majetkových 
cenných papírů emitentů rozvíjejících se trhů. 

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond má flexibilitu investovat do široké 
škály cenných papírů produkujících výnosy z 
celého světa, včetně rozvíjejících se trhů. To 
může zahrnovat cenné papíry, vládní a 
korporátní dluhopisy a cenné papíry peněžního 
trhu.  

Investice do dluhopisů Podfondu mohou být 
jakékoliv kvality (s investičním stupněm nebo 
bez), včetně až 20 % do cenných papírů 
zajištěných aktivy a hypotečními zástavními 
listy a až 20 % do konvertibilních akcií.  

Podfond může investovat až 10 % do 
podmíněných konvertibilních dluhopisů a 
může také usilovat o expozici vůči 
nemovitostem.  

Podfond může investovat bez omezení do 
dluhových a majetkových cenných papírů 
emitentů mimo USA, včetně až 30 % svých 
celkových aktiv do dluhových a majetkových 
cenných papírů emitentů rozvíjejících se trhů. 

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, cenné papíry, 
úrokové sazby, kurzové převody). Podfond 
může využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

USD  EUR 
Profil investora 

• Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

 • Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 
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• Usiluje o obdržení příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučeného období držby. 

• Usiluje o obdržení příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice 
během doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy  
• Úvěr 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Hypoteční zástavní listy/Cenné papíry kryté 

aktivy  
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 
• Investice do nemovitostí  
 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Absolutní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 100%  100% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 20% 
Maximální: 20% 

 Očekávaná: 10% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer North American 

Basic Value 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity Research 

Value 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo převážnou obchodní činnost v Severní 
Americe. Podfond může investovat až 30 % 
svých aktiv do cenných papírů z jiných zemí a 
zároveň až 10 % na rozvíjejících se trzích. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

• Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

•  • Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

 5 let   5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Russell 1000 Value Index  Nevztahuje se 
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Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer Strategic Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer Strategic Income 

Cíl 

Snaží se zajistit vysokou úroveň běžných příjmů 
v průběhu doporučené doby držby. 

 Snaží se zajistit vysokou úroveň běžných 
příjmů v průběhu doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje nejméně 80 % svých aktiv do 
dluhopisů, včetně hypotečních zástavních listů a 
cenných papírů zajištěných aktivy. Tyto investice 
mohou být kdekoli na světě, včetně rozvíjejících 
se trhů, a mohou být denominovány v jakékoli 
měně. Podfond může investovat až 70 % svých 
aktiv do dluhopisů nedosahujícím investiční 
stupeň, a to až 20 % do dluhopisů, které 
společnost Standard & Poor's ohodnotila pod 
CCC, nebo která byla spravující společností 
považována za dluhopisy srovnatelné kvality, až 
30 % do konvertibilních cenných papírů a na 
doplňkové bázi i do cenných papírů. Podfond 
může zajistit měnovou expozici zpět do USD 
nebo do eura. Podfond může držet pozici v 
jakékoli měně v závislosti na svých investicích, 
včetně prostředků pro řízení měnové expozice. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje nejméně 80 % svých aktiv 
do dluhopisů, včetně hypotečních zástavních 
listů a cenných papírů zajištěných aktivy. Tyto 
investice mohou být kdekoli na světě, včetně 
rozvíjejících se trhů, a mohou být 
denominovány v jakékoli měně. Podfond může 
investovat až 70 % svých aktiv do dluhopisů 
nedosahujícím investiční stupeň, a to až 20 % 
do dluhopisů, které společnost Standard & 
Poor's ohodnotila pod CCC, nebo která byla 
spravující společností považována za dluhopisy 
srovnatelné kvality, až 30 % do konvertibilních 
cenných papírů a na doplňkové bázi i do 
cenných papírů. Podfond může zajistit 
měnovou expozici zpět do USD nebo do eura. 
Podfond může držet pozici v jakékoli měně v 
závislosti na svých investicích, včetně 
prostředků pro řízení měnové expozice. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové sazby 
a kurzové převody).  Podfond může využívat 
deriváty k získání úvěrů až do maximální výše 
20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o poskytnutí příjmů během 
doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o poskytnutí příjmů během 
doporučeného období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Úvěr 
• Měna  

 • Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 

(„Cocos“) 
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• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy  
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Hypoteční zástavní listy/Cenné papíry kryté 

aktivy 
• Investice na peněžním trhu  
• Provozní 

• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Bloomberg Barclays U.S. Universal Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar 

Aggregate Bond 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály 
dluhopisů s investičním stupněm v amerických 
dolarech. Podfond může rovněž investovat až 
25 % svých aktiv do konvertibilních cenných 
papírů, až 20 % do dluhopisů s nižším než 
investičním stupněm a až 10 % 
do cenných papírů. Podfond může investovat až 
10 % svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
Podfond může využívat deriváty k získání úvěrů 
až do maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
dluhopisů s investičním stupněm v amerických 
dolarech. Podfond může rovněž investovat až 
25 % svých aktiv do konvertibilních cenných 
papírů, až 20 % do dluhopisů s nižším než 
investičním stupněm a až 10 % do cenných 
papírů. Podfond může investovat až 10 % 
svých aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry, úrokové 
sazby). Podfond může využívat deriváty k 
získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Úvěr 
• Měna  
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 

 • Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 

(„Cocos“) 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
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• Provozní • Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  3 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Bloomberg Barclays U.S. Agregátní index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, 
Inc. 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Dollar Short-

Term 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty 
vaší investice během doporučeného období 
držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a udržení hodnoty 
vaší investice během doporučeného období 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do krátkodobých 
dluhopisů denominovaných v amerických 
dolarech a do srovnatelných cenných papírů, 
které jsou denominovány v jiných měnách, za 
předpokladu, že měnové riziko je v zásadě 
zajištěno zpět na USD. 

Průměrná doba trvání úrokové sazby Podfondu 
není delší než 12 měsíců. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI.  

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
Podfond může využívat deriváty k získání úvěrů 
až do maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje především do krátkodobých 
dluhopisů denominovaných v amerických 
dolarech a do srovnatelných cenných papírů, 
které jsou denominovány v jiných měnách, za 
předpokladu, že měnové riziko je v zásadě 
zajištěno zpět na USD.  

Průměrná doba trvání úrokové sazby 
Podfondu není delší než 12 měsíců. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úrokové sazby). 
Podfond může využívat deriváty k získání 
úvěrů až do maximální výše 20 % hodnoty 
svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Úvěr 
• Měna  
• Zajištění (hedging)  
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
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• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

5 let  1,5 let 

Metoda řízení rizik 

Absolutní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Nevztahuje se  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, 
Inc. 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Equity Dividend 

Growth 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend 

Growth 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Tento Podfond investuje především do široké 
škály akcií společností se sídlem nebo hlavní 
obchodní činností v USA, které nabízejí vyhlídky 
na výplatu dividend. Podfond může investovat 
až 20 % svých aktiv do cenných papírů emitentů 
mimo USA. Limit pro investice do emitentů 
mimo USA nezahrnuje cenné papíry kanadských 
emitentů. Podfond může investovat až 5 % 
svých aktiv do rozvíjejících se trhů a může také 
usilovat o expozici vůči nemovitostem. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do 
dluhopisů nedosahujícím investičního stupně a 
až 20 % do konvertibilních cenných papírů. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. 
 
 

 Tento Podfond investuje především do široké 
škály akcií společností se sídlem nebo hlavní 
obchodní činností v USA, které nabízejí 
vyhlídky na výplatu dividend. Podfond může 
investovat až 20 % svých aktiv do cenných 
papírů emitentů mimo USA. Limit pro investice 
do emitentů mimo USA nezahrnuje cenné 
papíry kanadských emitentů. Podfond může 
investovat až 5 % svých aktiv do rozvíjejících se 
trhů a může také usilovat o expozici vůči 
nemovitostem. Podfond může investovat až 10 
% svých aktiv do dluhopisů nedosahujícím 
investičního stupně a až 20 % do 
konvertibilních cenných papírů. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Vysoký výnos/nedosahující investičního 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
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stupně 
• Trh 
• Provozní 
• Investice do nemovitostí 

• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

 5 let   5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Russell 1000 Value Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 20%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Fundamental 

Growth 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity 

Fundamental Growth 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály akcií 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 
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Russell 1000 Value Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. High Yield 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice a 
poskytnutí příjmu v průběhu doporučené doby 
držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje minimálně 70 % svých aktiv 
do podnikových dluhopisů nedosahujícím 
investiční stupeň, konvertibilních cenných 
papírů, prioritních akcií a hypotečních 
zástavních listů a cenných papírů krytých aktivy. 
Podfond může také investovat až 30 % svých 
aktiv do kanadských emitentů a až 15 % do 
emitentů z jiných zemí světa, včetně 
rozvíjejících se trhů, stejně jako do peněžních 
cenných papírů, cenných papírů peněžního trhu, 
dluhopisů s investičním stupněm a na 
doplňkové bázi i do cenných papírů. Cenné 
papíry peněžního trhu a peněžní prostředky 
mohou být zahrnuty do výpočtu procenta aktiv 
Podfondu investovaných do dluhopisů 
nedosahujícím investiční stupeň v rozsahu, v 
jakém představují úroky splatné z cenných 
papírů držených v portfoliu Podfondu a hodnoty 
cenných papírů před vypořádáním. Podfond 
může investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může 
využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

 Podfond investuje minimálně 70 % svých aktiv 
do podnikových dluhopisů nedosahujícím 
investiční stupeň, konvertibilních cenných 
papírů, prioritních akcií a hypotečních 
zástavních listů a cenných papírů krytých 
aktivy. Podfond může také investovat až 30 % 
svých aktiv do kanadských emitentů a až 15 % 
do emitentů z jiných zemí světa, včetně 
rozvíjejících se trhů, stejně jako do peněžních 
cenných papírů, cenných papírů peněžního 
trhu, dluhopisů s investičním stupněm a na 
doplňkové bázi i do cenných papírů. Cenné 
papíry peněžního trhu a peněžní prostředky 
mohou být zahrnuty do výpočtu procenta aktiv 
Podfondu investovaných do dluhopisů 
nedosahujícím investiční stupeň v rozsahu, v 
jakém představují úroky splatné z cenných 
papírů držených v portfoliu Podfondu a 
hodnoty cenných papírů před vypořádáním. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na úvěry).  Podfond 
může využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 
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• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Úvěr 
• Měna  
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy  
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Likvidita  
• Trh 
• Investice na peněžním trhu  
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Kontingentní konvertibilní dluhopisy 

(„Cocos“) 
• Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 

Doporučená doba držby 

4 roky  4 roky 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

ICE BofA ML U.S. Index High Yield  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 30%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 100% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Mid Cap Value 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap 

Value 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály akcií 
společností se střední kapitalizací, které mají 
sídlo nebo hlavní obchodní činnost v USA. 
Podfond může v době nákupu investovat až 25 
% svých aktiv do cenných papírů společností 
mimo USA. Podfond definuje společnosti se 
střední tržní kapitalizací jako společnosti, které v 
době nákupu spadají do rozsahu tržní 
kapitalizace indexu Russell Midcap Value Index 
(s horní částí tohoto rozmezí, jež může být 
definována buď jako současná hodnota, nebo 
jako průměrná hodnota za období posledních 3 
let). Podfond může investovat až 10 % svých 
aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností se střední kapitalizací, které 
mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v USA. 
Podfond může v době nákupu investovat až 25 
% svých aktiv do cenných papírů společností 
mimo USA. Podfond definuje společnosti se 
střední tržní kapitalizací jako společnosti, které 
v době nákupu spadají do rozsahu tržní 
kapitalizace indexu Russell Midcap Value Index 
(s horní částí tohoto rozmezí, jež může být 
definována buď jako současná hodnota, nebo 
jako průměrná hodnota za období posledních 
3 let). Podfond může investovat až 10 % svých 
aktiv do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 
• Cenné papíry s malou/střední kapitalizací 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
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• Správa 
• Trh 
• Provozní 
• Cenné papíry s malou/střední kapitalizací 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index Russell Mid Cap Value  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research Value 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity Research 

Value 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály akcií 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 
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Russell 1000 Value Index  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Pioneer U.S. Research 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Pioneer US Equity Research 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály akcií 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index S&P 500  Nevztahuje se 
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Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  

Real Assets Target Income 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds  

Real Assets Target Income 

Cíl 

Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární cílem 
je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

 Usiluje o poskytnutí příjmů a a sekundární 
cílem je zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučeného období držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do akcií, stejně 
jako vládních a podnikových dluhopisů jakékoli 
úvěrové kvality odkudkoliv na světě, včetně 
rozvíjejících se trhů.  

Podfond může také investovat do jiných 
regulovaných fondů, nástrojů peněžního trhu, 
hotovosti a investic, jejichž hodnoty jsou 
spojeny s cenami nemovitostí, infrastruktury, 
komodit nebo jiných nemovitostí.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond může využívat deriváty k snižování 
různých rizik, efektivní správě portfolia a jako 
způsob získání expozice vůči různým aktivům, 
trhům nebo tokům příjmů. Podfond může pro 
generování dodatečných příjmů využít zejména 
opce. Podfond může prodávat krátkodobé 
opce na vybrané akcie a call opce na indexy 
cenných papírů, jakož i umísťovat opce na 
akcie, které mají být koupeny v budoucnu, za 
cílové ceny, které jsou pod aktuální tržní 
úrovní. Podfond může využívat deriváty k 
získání úvěrů až do maximální výše 20 % 
hodnoty svých aktiv. 

 Podfond investuje především do akcií, stejně 
jako vládních a podnikových dluhopisů jakékoli 
úvěrové kvality odkudkoliv na světě, včetně 
rozvíjejících se trhů.  

Podfond může také investovat do jiných 
regulovaných fondů, nástrojů peněžního trhu, 
hotovosti a investic, jejichž hodnoty jsou 
spojeny s cenami nemovitostí, infrastruktury, 
komodit nebo jiných nemovitostí.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům nebo 
jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry, 
úrokové sazby a kurzové převody). Podfond 
může využívat deriváty k získání úvěrů až do 
maximální výše 20 % hodnoty svých aktiv. 

 

Základní měna 

USD  USD 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice a 
poskytnutí příjmu během doporučeného 
období držby. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování  
• Investice související s komoditami  
• Protistrana  
• Úvěr 

 • Protistrana 
• Úvěr 
• Měna 
• Selhání 
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• Měna 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging)  
• Cenné papíry s vysokým 

výnosem/nedosahující investičního stupně 
• Úroková sazba  
• Pákový efekt  
• Likvidita  
• Trh  
• Investice na peněžním trhu  
• Provozní  
• Investice do nemovitostí 

• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Vysoký výnos 
• Úroková sazba 
• Investiční fond 
• Pákový efekt 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• MBS/ABS 
• Provozní 
• Předplacení a prodloužení 
• Investice do nemovitostí 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Relativní VaR 

Portfolio rizikových referencí 

15 % index MSCI AC World REITS; 10% index 
MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10 % 
index MSCI World Materials; 10 % index MSCI 

World Energy; 7,5% index MSCI World 
Transport Infrastructure; 7,5 % ICE BofA ML U.S. 
Index High Yield: 5 % index MSCI World Utility; 5 

% index Alerian MLPs; 5 % index iBoxx € Non-
Financial Corporate Europe; 5 % index ICE BofA 
ML Global Governments Inflation-Linked; 5 % 
index ICE BofA ML Non-Financial Corporate 

USA; 5 % index ICE BofA ML Euro High Yield; 5 % 
index Bloomberg Commodity Total Return; 5 % 

index Bloomberg Gold Total Return 

 15 % index MSCI AC World REITS; 10% index 
MSCI World, Food Beverage and Tobacco; 10 

% index MSCI World Materials; 10 % index 
MSCI World Energy; 7,5% index MSCI World 
Transport Infrastructure; 7,5 % ICE BofA ML 
U.S. Index High Yield: 5 % index MSCI World 

Utility; 5 % index Alerian MLPs; 5 % index 
iBoxx € Non-Financial Corporate Europe; 5 % 

index ICE BofA ML Global Governments 
Inflation-Linked; 5 % index ICE BofA ML Non-
Financial Corporate USA; 5 % index ICE BofA 

ML Euro High Yield; 5 % index Bloomberg 
Commodity Total Return; 5 % index Bloomberg 

Gold Total Return 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 200%  200% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 10% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 100% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Deutschland GmbH  Amundi Deutschland GmbH 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Russian Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Russian Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do cenných papírů 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Rusku.  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do cenných papírů 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v Rusku. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS 
a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely.  

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Likvidita 
• Trh 
• Provozní 
• Rusko 

 • Koncentrace 
• Riziko země – Rusko 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Rozvíjející se trhy 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 
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Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Russia 10/40  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Investiční manažer společnosti Amundi  Investiční manažer společnosti Amundi 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – Top European Players 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Top European Players 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do akcií 
společností se střední a velkou kapitalizací, 
které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v 
Evropě. Podfond investuje alespoň 75 % svých 
aktiv do cenných papírů vydaných společnostmi 
se sídlem v EU. Zatímco podfond může 
investovat do jakékoli oblasti ekonomiky, jeho 
majetek může být kdykoli zaměřen na relativně 
malý počet společností. Podfond může 
investovat až 10 % svých aktiv do UCITS a/nebo 
jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 
 

 Podfond investuje především do akcií 
společností se střední a velkou kapitalizací, 
které mají sídlo nebo hlavní obchodní činnost v 
Evropě. Podfond investuje alespoň 75 % svých 
aktiv do cenných papírů vydaných 
společnostmi se sídlem v EU. Zatímco podfond 
může investovat do jakékoli oblasti 
ekonomiky, jeho majetek může být kdykoli 
zaměřen na relativně malý počet společností. 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry).  

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• V souladu s francouzskými opatřeními v 
rámci programu Plan d'Epargne en (PEA). 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
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• Provozní 

Doporučená doba držby 

 5 let   5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index MSCI Europe  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

50%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 5% 
Maximální: 25% 

 Očekávaná: 5% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

Amundi Ireland Limited  Amundi Ireland Limited 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds US Pioneer Fund 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje převážně do široké škály akcií 
společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může rovněž 
investovat až 
20 % svých aktiv v době svého nákupu do 
cenných papírů společností mimo USA. 
Podfond usiluje o lepší environmentální stopu a 
profil udržitelnosti ve srovnání s 
benchmarkovým indexem integrací faktorů ESG 
(environmentální, sociální a podnikové řízení). 
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje převážně do široké škály 
akcií společností, které mají sídlo nebo hlavní 
obchodní činnost v USA. Podfond může v době 
nákupu investovat až 20 % svých aktiv do 
cenných papírů společností mimo USA. 
Podfond usiluje o lepší environmentální stopu 
a profil udržitelnosti ve srovnání s 
benchmarkovým indexem integrací faktorů 
ESG (environmentální, sociální a podnikové 
řízení).  
Podfond může investovat až 10 % svých aktiv 
do UCITS a/nebo jiných UCI. 
Podfond využívá deriváty k snižování různých 
rizik, efektivní správě portfolia a jako způsob 
získání expozice (dlouhodobé nebo 
krátkodobé) vůči různým aktivům, trhům 
nebo jiným investičním příležitostem (včetně 
derivátů zaměřených na cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  EUR 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely. 

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů 
pro německé daňové účely. 

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 • Koncentrace 
• Protistrana 
• Měna 
• Selhání 
• Deriváty 
• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 
• Investiční fond 
• Likvidita 
• Správa 
• Trh 
• Provozní 
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Doporučená doba držby 

5 let  5 let 

Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 

Index S&P 500  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 10%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 90% 

Investiční manažer 

 Amundi Pioneer Asset Management, Inc.  Amundi Pioneer Asset Management, Inc. 
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Slučovaný podfond 
Amundi Funds II –  
Japanese Equity 

 
 

Cílový podfond 
Amundi Funds Japan Equity 

Cíl 

Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

 Usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice během 
doporučené doby držby. 

Investiční politika 

Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo 
nebo hlavní obchodní činnost v Japonsku.  

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
UCITS a/nebo jiných UCI.  

Podfond může využívat deriváty za účelem 
snížení různých rizik a k účinné správě portfolia. 

 Podfond investuje především do široké škály 
cenných papírů společností, které mají sídlo nebo 
hlavní obchodní činnost v Japonsku. 

Podfond může investovat až 10 % svých aktiv do 
jiných UCITS a/nebo UCI. 

Podfond využívá deriváty k snižování různých rizik, 
efektivní správě portfolia a jako způsob získání 
expozice (dlouhodobé nebo krátkodobé) vůči 
různým aktivům, trhům nebo jiným investičním 
příležitostem (včetně derivátů zaměřených na 
cenné papíry). 

Základní měna 

EUR  JPY 
Profil investora 

Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

• Považuje se za Podfond cenných papírů pro 
německé daňové účely.  

 Doporučeno pro retailové investory 
• Se základními znalostmi o investicích do 

fondů a žádnými nebo neomezenými 
zkušenostmi s investováním do Podfondu 
nebo podobných fondů. 

• Kdo chápe riziko ztráty části nebo celého 
investovaného kapitálu. 

• Usiluje o zvýšení hodnoty jejich investice 
během doporučeného období držby. 

•  

Hlavní rizika 

• Kolektivní investování 
• Koncentrace 
• Měna 
• Cenné papíry 
• Trh 
• Provozní 

 

 • Koncentrace 

• Protistrana 

• Měna 

• Selhání 

• Deriváty 

• Cenné papíry 
• Zajištění (hedging) 

• Investiční fond 

• Likvidita 

• Správa 

• Trh 

• Provozní 

Doporučená doba držby 

5 let  5 let 
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Metoda řízení rizik 

Relativní VaR  Závazek 

Portfolio rizikových referencí 
Index MSCI Japan  Nevztahuje se 

Maximální očekávaný pákový efekt 

 20%  110% 

Vystavení aktiv vůči TRS 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Expozice vůči SFT 

Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

 Očekávaná: 0% 
Maximální: 0% 

Investiční manažer 
 Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) 

Ltd. 
 Amundi Japan 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

Amundi Funds II 

(Fonds commun de placement) 

5, Allée Scheffer, 

L - 2520 Lucemburk, 

Lucemburské velkovévodství 


