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Lucemburk, 27. září 2016  
 

Vážený akcionáři,  
 
Představenstvo společnosti Amundi Funds (dále jen „Společnost“) se rozhodlo přistoupit k fúzi 
podfondu „INDEX EQUITY NORTH AMERICA“ společnosti SICAV Amundi Funds (dále jen 
„Pohlcovaný podfond“) s podfondem „AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA“ společnosti 
SICAV Amundi Index Solutions (dále jen „Pohlcující podfond“). Představenstvo Společnosti se 
domnívá, že tato fúze je v zájmu akcionářů, neboť racionalizace nabídky produktů společnosti 
Amundi v oblasti indexů v rámci stejné struktury zlepší transparentnost nabídky a povede k vyšší 
hospodárnosti a úsporám z rozsahu.  
 
 
Datum účinnosti fúze je plánováno na 31. října 2016.  
 

I. Komparativní studie Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu  
  

1. Hlavní charakteristiky Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu  
 
Investiční politika, investiční manažer, depozitář, registrátor, převodní a výplatní zástupce, 
způsoby řízení rizika a syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) Pohlcovaného a Pohlcujícího 
podfondu jsou zcela shodné.  
 
Dále uvádíme SRRI (syntetický ukazatel rizika a výnosu) pro Pohlcovaný i Pohlcující podfond:  
 

 AMUNDI FUNDS 
 –  

INDEX EQUITY NORTH AMERICA 

AMUNDI INDEX SOLUTIONS 
 – 

 AMUNDI INDEX MSCI NORTH 
AMERICA 

SRRI 6 6 

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

 AMUNDI FUNDS 
 –  

INDEX EQUITY NORTH AMERICA 

AMUNDI INDEX SOLUTIONS 
 – 

 AMUNDI INDEX MSCI 
NORTH AMERICA 

Administrativní 
zástupce 

Société Générale Bank & Trust S.A  Caceis Bank Luxembourg S.A 

Auditor 
PricewaterhouseCoopers Société 

Coopérative 
Ernst & Young S.A 

Právní poradce  Žádný  Arendt & Medernach S.A 

Účetní rok  Končí k 30. červnu každého roku  Končí k 30. září každého roku 

Profil typického 
investora  

Tento podfond je vhodný pouze pro 
investory, kteří:  

 Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu  

 Nehledají pravidelný příjem ze svých 
investic (s výjimkou investorů, kteří 
zakoupí distribuční akcie);  

Tento podfond může být 
zajímavý pro investory, kteří:  

 Mají zájem o dlouhodobý 
růst investic;  

 Očekávají replikaci 
výkonnosti indexu  



 Jsou ochotni přijmout vyšší rizika 
spojená s investicemi do zahraničních 
cenných papírů; a  

 Dokáží tolerovat volatilitu.  

Chyba sledování  2 % 1 % 

Opatření proti 
ředění podílů 
Metoda 
oceňování „Swing 
pricing“* 

Ne Ano  

* Nástroj, který má snížit dopad nákladů týkajících se významných pohybů v rámci portfolia na 
čistou hodnotu aktiv („NAV“), především v případě výrazné poptávky po úpisech či zpětných 
odkupech akcií. Další informace o tomto mechanismu jsou uvedeny v části „Jak počítáme NAV“, 
„Metoda oceňování Swing pricing“ statutu společnosti SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS.  
 

2. Třídy akcií  
  
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní charakteristiky a rozdíly mezi třídami akcií 
Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu:  
 

 

Třídy akcií 

AMUNDI FUNDS 
– 

INDEX EQUITY 
NORTH AMERICA  

Třídy akcií 

AMUNDI INDEX 
SOLUTIONS 

– 
AMUNDI INDEX MSCI 

NORTH AMERICA 

Maximální 
poplatek za 

zpětný odkup 

AE-C 

Žádný  

AE-C 

1,0 % 

AHK-C AHK-C 
AE-D AE-D 

AHE-C AHE-C 
AU-C AU-C 
AU-D AU-D 
IE-C IE-C 
IE-D IE-D 

IHE-C IHE-C 
IU-C IU-C 
IU-D IU-D 
ME-C ME-C 
MU-C MU-C 
OE-C OE-C 
OU-C OU-C 
RHE-C RHE-C 
RHE-D RHE-D 
RHG-C RHG-C 
RHG-D RHG-D 
RU-C RU-C 
RU-D RU-D 
A3E-C A3E-C 
A3E-D A3E-D 
A3U-C A3U-C 
A3U-D A3U-D 



 
Upozorňujeme vás na skutečnost, že Pohlcující podfond nabízí dále uvedené třídy akcií, které 
aktuálně v rámci Pohlcovaného podfondu neexistují:  

 

AMUNDI INDEX 
SOLUTIONS 

– 
AMUNDI INDEX MSCI 

NORTH AMERICA 

Maximální 
poplatek za 

správu  

Maximální 
administrativní 

poplatek   

Distribuční 
poplatek 

Odměna za 
výkonnost  

UCITS ETF - DR 0,05 % 0,10 % Žádný Žádná 

IE-EXF-C 0,10 % 0,05 % Žádný Žádná 

IE-EXF-D 0,10 % 0,05 % Žádný Žádná 

 
Pro další informace týkající se těchto tříd akcií nahlédněte do dokumentů Klíčové informace pro 
investory příslušných tříd akcií.  

 
Všechny ostatní charakteristiky Pohlcovaného a Pohlcujícího podfondu jsou shodné.  
  

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 

Třídy akcií v rámci 
Pohlcujícího podfondu 

AE-C AE-C 
AHK-C AHK-C 
AE-D AE-D 

AHE-C AHE-C 
AU-C AU-C 
AU-D AU-D 
IE-C IE-C 
IE-D IE-D 

IHE-C IHE-C 
IU-C IU-C 
IU-D IU-D 
ME-C ME-C 
MU-C MU-C 
OE-C OE-C 
OU-C OU-C 
RHE-C RHE-C 
RHE-D RHE-D 
RHG-C RHG-C 
RHG-D RHG-D 
RU-C RU-C 
RU-D RU-D 



A3E-C A3E-C 
A3E-D A3E-D 
A3U-C A3U-C 
A3U-D A3U-D 

 
Počet Nových akcií alokovaných ve prospěch akcionářů Pohlcovaného podfondu bude určen na 
základě směnného poměru mezi příslušnými čistými hodnotami aktiv na akcii Pohlcovaného 
podfondu a Pohlcujícího podfondu, a to k 28. říjnu 2016.  
 
Za účelem optimalizace provozní implementace fúze nebudou po 14:00 (lucemburského času) 
dne 27. října 2016 (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, přičemž 
na takovéto transakce nebude uplatněn poplatek za zpětný odkup. Zpětný odkup bude proveden 
na základě poslední čisté hodnoty aktiv akcií dle definice příslušného statutu Pohlcovaného a 
Pohlcujícího podfondu, a to od doručení a přijetí předmětných příkazů ke zpětnému odkupu. Tato 
nabídka bude platná do 14:00 (lucemburského času) dne 27. října 2016. 
 

III. Dokumentace  
 
Následující dokumenty jsou akcionářům bezplatně k dispozici – k nahlédnutí i za účelem pořízení 
kopií - v sídle Společnosti:  
 

- Všeobecné podmínky fúze;  

- Nejnovější verze statutu a dokumentů Klíčové informace pro investory společnosti 

„Amundi Funds“ a nejnovější verze statutu a dokumentů Klíčové informace pro investory 

společnosti „Amundi Index Solutions“;  

- Kopie zprávy vyhotovené nezávislým auditorem jmenovaným společností Amundi 

Funds 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 vydaného ze strany depozitáře společnosti Amundi Funds i 

společnosti Amundi Index Solutions 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 


