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Vážený akcionáři,  

V rámci racionalizace stávající produktové nabídky a vytvoření prostoru pro investiční efektivity a 
úspory z rozsahu se představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Společnost“)
 dne 11. února 2014 rozhodlo přistoupit k fúzi podfondu „Equity Emerging Europe“ (dále jen 
„Pohlcovaný podfond“) s podfondem „Equity Emerging Minimum Variance“ (dále jen
„Pohlcující podfond“).

Datum účinnosti fúze je plánováno na 12. září 2014.   

I. Komparativní studie Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu

1. Hlavní charakteristiky Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi Pohlcovaným a Pohlcujícím podfondem:

Amundi Funds Equity Emerging
Europe

Amundi Funds Equity Emerging Minimum
Variance

Investiční 
politika

Cílem tohoto Podfondu je usilovat o
střednědobý kapitálový růst na 
základě investic do souboru cenných
papírů diverzifikovaných geograficky i 
sektorově, přičemž alespoň dvě 
třetiny aktiv jsou investovány do akcií 
a nástrojů souvisejících s akciemi 
společností v rozvíjející se Evropě. 
Takovéto investice mohou být
realizovány prostřednictvím 
participačních listů – v případě 
omezeného přístupu na akciový trh a 
za účelem efektivního řízení portfolia.

Cílem Podfondu je během investičního horizontu 
pěti let překonat výkonnost indexu MSCI 
Emerging Markets NR Close, a to při snaze udržet 
nižší úroveň volatility, než je tomu u indexu,
prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv 
do akcií / akciových nástrojů společností 
z rozvíjejících se zemí Evropy, Asie, Ameriky a
Afriky. Takovéto investice mohou být realizovány
prostřednictvím participačních listů – v případě 
omezeného přístupu na akciový trh a za účelem 
efektivního řízení portfolia. 

Za účelem dosažení tohoto cíle bude portfolio 
Podfondu sestaveno ve dvou následujících
krocích. Investiční manažer se nejprve snaží 
sestavit portfolio při omezené volatilitě pomocí 
techniky kvantitativní optimalizace a selekcí titulů, 
které vykazují nejnižší volatilitu a korelují v rámci
indexu MSCI Europe. V druhém kroku investiční 
manažer upravuje portfolio z hlediska alokace
(úprava rizik, stylů, sektorové alokace) a z
hlediska specifických rizik určitých cenných papírů 
(výskyt specifických tržních událostí, které nejsou
do modelu zahrnuty, nepřesvědčivá analýza 
základních ekonomických ukazatelů, atd.), a to na 
základě svých znalostí a očekávání trhu 
(makroekonomické ukazatele, znalost cenných
papírů, úrovně hodnoty, atd.). Po aplikaci filtru



likvidity se investiční manažer nejprve snaží 
vyloučit z investičního spektra tituly, které vykazují 
špatné základní charakteristiky (systematická
multikriteriální analýza na základě rozvah a 
výkazů zisků a ztrát příslušných společností). V 
druhém kroku investiční manažer aplikuje v rámci
užšího výběru titulů proces kvantitativní 
optimalizace, a to za účelem vytvoření portfolia 
s nízkou volatilitou. Optimalizační proces integruje
omezení z hlediska vah daného titulu, sektoru a
země, stejně jako ohrožení z hlediska určitých 
rizikových faktorů. 

Využívání derivátů bude nedílnou součástí 
investiční politiky a investičních strategií. 
Termínové kontrakty, opce, rozdílové kontrakty
forwardy, warranty, swapy a jiné deriváty budou
využívány pro účely arbitráže, zajištění a/nebo 
nadměrného ohrožení.  
Podkladová aktiva rozdílových kontraktů budou 
zahrnovat akcie, podíly/akcie jiných subjektů 
UCI/UCITS a/nebo termínové kontrakty v rámci
akciového trhu, na kterém může být 
zainvestováno portfolio podfondu. Tyto kontrakty
budou používány pro zajištění ohrožení s ohledem
na konkrétní koš cenných papírů nebo pro 
zajištění části ohrožení z hlediska akcií v rámci 
portfolia podfondu. Seznam protistran v rámci
těchto kontraktů bude k dispozici ve výroční 
zprávě. V případě defaultu jakékoliv protistrany 
nemusí podfond získat investované prostředky 
zpět v plné výši. Toto riziko defaultu protistrany je 
omezeno s ohledem na limity pro protistrany
v rámci OTC derivátů dle lucemburského práva 
(10 % aktiv podfondu, pokud je protistranou
úvěrová instituce, a 5 % v ostatních případech). 
Navíc jsou pravidelně prováděny resety, a to i na 
vyžádání, pokud se výše pohledávek/závazků blíží 
výše uvedenému limitu rizika protistrany.

Referenční 
ukazatel

MSCI EM Europe 10/40 MSCI Emerging Markets NR Close

Referenční 
měna 

EUR USD

Specifická
rizika

Kromě rizik uvedených v rámci
„Informací o riziku“ pro podfondy
v Asii / na Rozvíjejících se trzích je
rovněž nutné vzít v úvahu určitá rizika 
specifická pro investice v rozvíjející se
Evropě, a to především v Rusku. 

Kromě rizik uvedených v rámci „Informací o riziku“
v úvodu „Akciových podfondů nové generace“ 
mohou být investice do podfondu rovněž 
vystaveny rizikům rozvíjejících se/rozvojových 
zemí.

Syntetický
ukazatel
rizika a
výnosu
(SRRI)
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2. Třídy akcií  

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi třídami akcií Pohlcovaného a Pohlcujícího 
podfondu:

Amundi Funds Equity
Emerging Europe

Amundi Funds Equity
Emerging Minimum

Variance

Poplatek za správu

Třída XE  0,60% Třída IHE* 0,90%

Třída ME   0,80% Třída MHE* 0,90%

Třída A2E  1,85% Třída AHE* 1,70%

Třída A2U  1,85% Třída AU   1,70%

Administrativní

poplatek

Třída XE   0,25% Třída IHE* 0,40%

Třída OE   0,25% Třída OHE* 0,40%

Třída OR   0,15% Třída OHE* 0,40%

Odměna za 

výkonnost

Třída IE   
Ano

Cíl výkonnosti:

MSCI EM Europe 10/40

Třída IHE* 

Ano

Cíl výkonnosti:

MSCI Emerging Markets

NR Close

Třída XE   Třída IHE* 

Třída ME   Třída MHE* 

Třída AE   Třída AHE* 

Třída A2E  Ne Třída AHE* 

Třída A2U  Ne Třída AU   

Třída SE   Ano

Cíl výkonnosti:

MSCI EM Europe 10/40

Třída SHE* 

Třída FE   Třída FHE* 

* Vezměte, prosím, na vědomí, že pohlcující třídy akcií jsou zajištěné, zatímco pohlcované třídy 
akcií jsou nezajištěné.  

Všechny ostatní charakteristiky Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu jsou stejné, a to
s ohledem na třídy akcií, které existují v rámci obou podfondů.  

II. Podmínky fúze

V důsledku fúze aktiv a pasiv Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu budou bezplatně emitovány 
akcie bez nominální hodnoty (dále jen „Nové akcie“).

Registrovaní akcionáři Pohlcovaného podfondu obdrží Nové akcie (na jméno) v rámci 
Pohlcujícího podfondu, a to v souladu s níže uvedenou tabulkou:

Třídy akcií v rámci
Pohlcovaného

podfondu
1

Třídy akcií v rámci
Pohlcujícího podfondu

2

Třída IE  
Třída IHE* 

Třída XE   

Třída ME   Třída MHE*  

Třída OE
Třída OHE* 

Třída OR   

1
Pouze třídy AE, IE, SE, ME, FE, OE a XE jsou registrovány v České republice.

2
Pouze třídy AHE, IHE, MHE, OHE, SHE, a FHE jsou registrovány v České republice.



Třída AE   
Třída AHE* Třída A2E   

Třída A2U   Třída AU   

Třída SE   Třída SHE* 

Třída FE   Třída FHE* 

* Vezměte, prosím, na vědomí, že pohlcující třídy akcií jsou zajištěné, zatímco pohlcované třídy 
akcií jsou nezajištěné.  

Počet Nových akcií alokovaných ve prospěch akcionářů Pohlcovaného fondu bude určen na 
základě směnného poměru mezi příslušnými čistými hodnotami aktiv na akcii Pohlcovaného 
fondu a Pohlcujícího podfondu, a to k 11. září 2014.  

Za účelem optimalizace provozní implementace fúze nebudou po 14:00 (lucemburského času) 
dne 10. září 2014 (dále jen „hraniční čas“) akceptovány žádné příkazy k úpisu, převodu a/nebo 
zpětnému odkupu v souvislosti s akciemi Pohlcovaného podfondu. Příkazy přijaté po výše 
uvedeném hraničním čase budou zamítnuty.  

Náklady fúze plně ponese společnost Amundi Luxembourg S.A., a to prostřednictvím 
administrativního poplatku.

Po výpočtu směnného poměru Pohlcovaný podfond zanikne, přičemž všechny jeho akcie budou 
zrušeny.

Pokud s výše uvedenou změnou nesouhlasíte, máte právo na zpětný odkup svých akcií po dobu 
jednoho měsíce od zaslání tohoto dopisu. Na takovéto transakce nebude uplatněn poplatek za 
zpětný odkup.   

III. Dokumentace

Následující dokumenty jsou akcionářům bezplatně k dispozici v sídle Společnosti:  

 Všeobecné podmínky fúze;
 Nejnovější verze statutu Společnosti;  
 Aktuální verze dokumentů Klíčové informace pro investory týkající se jednotlivých tříd 

akcií Pohlcovaného i Pohlcujícího podfondu;
 Kopie zprávy vyhotovené nezávislým auditorem jmenovaným Společností za účelem 

validace podmínek uvedených v článku 71(1), bod (a) až (c) lucemburského zákona ze 
dne 17. prosince 2010;

 Kopie potvrzení ve věci fúze vydané ze strany depozitáře Společnosti v souladu s 
článkem 70 lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010. 

Akcionářům se rovněž doporučuje obrátit se s dotazy ve věci jakýchkoliv případných 
daňových dopadů fúze na své daňové poradce.  

Pokud máte zájem o jakékoliv další informace, kontaktujte své místní zástupce.

S úctou

Představenstvo 


