
Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto

informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do

tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu

investovať.
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Templeton Global Balanced Fund

Trieda A (acc) EUR • ISIN LU0195953822 • Podfond investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds 

Správcovská spoločnosť je Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ciele a investičná politika

Cieľom fondu

Templeton Global Balanced Fund („fond“) je zhodnotiť investície a generovať

príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým

do:

· majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom

emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek

krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov

· dlhových cenných papierov (vrátane až 5 % čistých aktív fondu do cenných

papierov bez investičného stupňa) emitovaných vládami a spoločnosťami,

ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (obmedzené

na 40 % aktív)

Fond môže v menšom rozsahu investovať do:

· kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo

(menej ako 30 % aktív)

· derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia

Portfólio majetkových a dlhových cenných papierov fondu spravujú dva

samostatné tímy pomocou rôznych stratégií. Tím, ktorý ma na starosti

majetkové cenné papiere, vyberá na základe hĺbkovej analýzy jednotlivé cenné

papiere, ktoré sú podľa neho výrazne podhodnotené a v dlhodobom horizonte

poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie. Tím zaoberajúci sa dlhovými

cennými papiermi posudzuje každého emitenta individuálne, pričom sleduje aj

širšie trendy.

Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť

k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu.

Referenčnou hodnotou fondu je Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP

Morgan Global Government Bond Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako

referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako

obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má

výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť.

O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v

Luxembursku.

Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti

„Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej

spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Dôležité pojmy

Deriváty: Finančné nástroje, ktorých vlastnosti a hodnota závisia od výkonu

jedného alebo viacerých podkladových aktív, väčšinou cenných papierov,

ukazovateľov, mien alebo úrokových sadzieb.

Zaistenie: Stratégia pre úplné alebo čiastočné vyrovnanie osobitných rizík, ako

napríklad rizík v dôsledku fluktuácie cien akcií, mien alebo úrokových sadzieb.

Profil rizík a výkonnosti

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia výnosnosť Potenciálne vyššia výnosnosť

Čo znamená tento ukazovateľ a aké má limity?

Tento ukazovateľ predstavuje mieru pohybov cien v tejto triede podielov na

základe správania z minulosti.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového

profilu fondu. Nie je zaručené, že uvedená kategória sa nezmení. V priebehu

času sa môže meniť.

Najnižšia kategória neznamená, že riziko neexistuje.

Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?

Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov, cenných

papierov súvisiacich s akciami a dlhových cenných papierov z celého sveta.

Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným pohybom cien, ktoré môžu

byť neočakávane spôsobené faktormi trhu s akciami a dlhopismi alebo

špecifickými firemnými faktormi. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času

značne fluktuovať.

Významným spôsobom relevantné riziká, ktoré ukazovateľ primerane

nezachytáva:

Úverové riziko: Riziko straty hroziace v dôsledku omeškania, ktoré môže

vzniknúť, ak emitent nezaplatí istinu s úrokmi včas. Riziko stúpa, ak fond

obsahuje cenné papiere s nízkym ratingom a bez investičnej hodnoty.

Kurzové riziko: riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z

dôvodu regulácie devízovej kontroly.

Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde by malá zmena

hodnoty podkladovej investície mohla mať výrazný vplyv na hodnotu tohto

nástroja. Deriváty môžu zahŕňať ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko

protistrany.

Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov: Riziko spojené s investovaním v

krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným

systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou

nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne

problémami so zaistením bezpečnosti.

Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nežiaduce podmienky na trhu

ovplyvňujú schopnosť predaja aktív v prípade potreby. Znížená likvidita môže

mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Riziko čínskeho trhu: Investície v Číne predstavujú okrem typických rizík

spojených s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi aj riziká ekonomické, politické, daňové

a operatívne typické pre čínsky trh. Prosím obráťte svoju pozornosť na

prospekt a v ňom uvedené riziká China QFII, riziko programu Bond Connect,

programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Úplný rozbor všetkých rizík vzťahujúcich sa na tento fond nájdete v časti

“Zváženie rizík” v aktuálnom prospekte k investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds.



Templeton Global Balanced Fund

Poplatky

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investičná spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l. je schválená v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ju Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 24.01.2021.

KII-LU0195953822-SK-sk-SK-202102030011
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Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie fondu

vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje

potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok 5,75%

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa

investujú.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky 1,66%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

Vstupné poplatky sú uvedené v maximálne výške, v niektorých prípadoch

môžete zaplatiť menej. O ďalšie informácie požiadajte svojho finančného

poradcu.

Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa Štvrtok, 2020,

decembra 31. Táto suma sa môže každoročne líšiť.

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v častiach „Triedy podielov“ a/alebo

„Výkonnostné poplatky“ (podľa situácie), ako aj v prílohe E v aktuálnom

prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Minulá výkonnosť
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· Výnosnosť v minulosti nie je ukazovateľom

budúcej výnosnosti.

· Tu uvedená minulá výkonnosť zahŕňa všetky

priebežné poplatky, ale nezahŕňa vstupný poplatok.

· Minulá výnosnosť sa počíta v mene súčasnej

triedy podielov.

· Fond bol uvedený na trh v roku 1994 a súčasná

trieda podielov dňa 13.12.2004.

· Výkonnosť produktu nesleduje index.

Templeton Global Balanced Fund Trieda A (acc) EUR

Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

(Výkonnosť benchmarku sa poskytuje len na informačné a orientačné účely.)

Praktické informácie

· Depozitárom investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds je

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kópie najnovšieho prospektu a najnovšej výročnej a polročnej správy

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds sú k dispozícii

v jazyku tohto dokumentu na internetovej stránke www.ftidocuments.com

alebo vám ich bezplatne poskytne spoločnosť Franklin Templeton

International Services S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

alebo váš finančný poradca.

· Najnovšie ceny a iné informácie o fonde (vrátane ďalších tried podielov

fondu) vám poskytne spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg alebo sú k dispozícii na

internetovej stránke www.franklintempleton.lu.

· Upozorňujeme, že daňový režim platný v Luxemburskom veľkovojvodstve

môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Pred rozhodnutím o

investovaní sa poraďte s finančným alebo daňovým poradcom.

· Spoločnosť Templeton International Services S.à r.l. môže niesť

zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého s tomto

dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v

príslušnými časťami prospektu fondu.

· Tento fond je podfondom investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Investment Funds. Prospekt a finančné výkazy sa týkajú všetkých podfondov

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds. Všetky

podfondy investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds majú

oddelené aktíva a záväzky. Všetky podfondy sú teda prevádzkované

nezávisle od seba. 

· Môžete vymeniť za podiely iného podfondu investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds tak, ako je to uvedené ďalej v prospekte.

· Údaje o aktuálnych zásadách odmien, okrem iného aj vrátane opisu výpočtu

odmeňovania a benefitov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie

odmien a benefitov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii

na webovej stránke www.franklintempleton.lu a bezplatne aj v tlačenej forme.
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Kľúčové informácie pre investorov 

 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom 
je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované 
rozhodnutie, či do fondu investovať. 
 

 

 

Euro Mid Cap, podfond SICAV.BNP Paribas Funds, skrátený názov BNP Paribas 
Trieda „Classic Capitalisation“ – kód ISIN LU0066794719 

Tento fond spravuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas Group 
 

 

Ciele a investičná politika 
 

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií stredne veľkých spoločností v eurozóne. 

Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI EMU Mid Cap. 

Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti 
životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). 

Príjmy sa systematicky opätovne investujú. 

Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). 
 

 

Profil rizík a výnosnosti 
 

 

 Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej 
výnosnosti. 

 Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom ani zárukou, 
a môže sa po čase zmeniť. 

 Najnižšia kategória neznamená bezrizikovú investíciu. 

 Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii? 

Táto riziková kategória je oprávnená investovaním najmä do akcií 
a podielov, ktorých hodnota môže výrazne kolísať. Tieto fluktuácie sú 
z krátkodobého hľadiska posilnené. 

 Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont. 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

   

Typicky nižšia výnosnosť Typicky vyššia výnosnosť 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ďalšie riziká, ktoré sú významným spôsobom relevantné pre fond a ktoré ukazovateľ 
nezachytáva: 
 

 Likviditné riziko: Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu 
trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupcov. 

 

Podrobnejšie informácie o rizikách nájdete v časti Investičné riziká prospektu fondu, 
ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
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Poplatky 

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje potenciálny rast 
vašej investície. 
 

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete 

vstupný poplatok  3,00%  

výstupný poplatok  Nie  

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí (pred tým, ako 
sa vám vyplatí zisk z investície). 

Poplatky zrazené z fondu v priebehu každého roka 

Priebežný poplatok 1,95% 

Poplatky vyberané z fondu za určitých podmienok 

Poplatok za výnosnosť Nie 
 

 

 

Uvedené vstupné poplatky sú maximálne sumy. V niektorých prípadoch možno 
zaplatíte menej. Informuje vás o tom váš finančný poradca. 

Tu uvedená suma priebežných poplatkov je odhadom výšky poplatkov. V dôsledku 
nedávnej zmeny v štruktúre poplatkov sa namiesto skutočnej výšky uvádza odhad. 

Táto suma sa môže každoročne líšiť. Nezahŕňa: 

 Portfóliové transakčné náklady, okrem prípadu, keď vstupný/výstupný poplatok 
zaplatí fond, pri nákupe alebo predaji podielov iného podniku kolektívneho 
investovania. 

V prípade výmeny akcií sa investorom môže účtovať maximálny poplatok vo výške 
1,5 %. 
 

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti Poplatky a náklady prospektu 
fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
 

 

Minulá výnosnosť 

Tento rok/tieto roky mal fond iné vlastnosti. 

 
 

▀ Euro Mid Cap Classic 

▀ Referenčný index 
 

A: 01/2008-12/2017: V tomto období bol referenčným indexom index STOXX Europe Mid 
200 (NR). 
B: 31/01/2018 – 30/04/2019: V tomto období bol referenčným indexom index MSCI 
Europe Mid Cap (NR). 

 

 Sumy výnosnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré bola čistá hodnota majetku 
(NAV) súvisle počítaná v období od 1. januára do 31. decembra. 

 Minulá výnosnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. 

 Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti. 
Vstupné/výstupné a konverzné poplatky nie sú zahrnuté do výpočtu minulej 
výnosnosti. 

 Táto trieda akcií vznikla 1996 

 Minulá výnosnosť bola vypočítaná v EUR 

 Výnosy sú založené na čistej hodnote s reinvestovaným rozdeliteľným príjmom. 

 

Praktické informácie 
 

 Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH 

 Ďalšie informácie o fonde, vrátane najnovšieho prospektu, najnovších zverejnených cien akcií, výročných a polročných správ, možno získať bezplatne v anglickom 
jazyku v spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na adrese www.bnpparibas-am.com. 

 Daňové právne predpisy Luxemburska môžu ovplyvniť daňovú pozíciu fyzickej osoby investora. 

 Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti (vrátane opisu výpočtu odmeňovania a benefitov), identite osôb zodpovedných za 
udeľovanie odmien a benefitov a zloženie výboru pre odmeňovanie nájdete na webovej stránke http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/. 
Vytlačená kópia zásad odmeňovania je k dispozícii na požiadanie.  

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je 
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu. 

 Investori môžu presúvať investície medzi fondmi fondu BNP Paribas Funds. Podrobné informácie nájdete v prospekte alebo kontaktujte svojho finančného poradcu. 
 

 

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a regulovaný komisiou Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 31 júla 2020.  
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR 

Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie 
sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto Podfondu. Mali by ste

si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o investovaní.
 

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR
Podfond FONDOV SICAV AMUNDI

ISIN kód: (A) LU1883872332
Tento PKIPCP vymenoval Amundi Luxembourg SA, subjekt Amundi Group, za svoju správcovskú spoločnosť.

 
Ciele a investičná politika

Usiluje o zvýšenie hodnoty vašej investície počas odporúčaného obdobia držby.
Podfond investuje najmä do širokej škály akcií spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú väčšinu činnosti v Spojených štátoch. Podfond môže investovať 
až 20 % aktív v čase nákupu do cenných papierov spoločností, ktoré nemajú sídlo v USA. 
Cieľom podfondu je znížiť environmentálnu stopu a zlepšiť profil trvalej udržateľnosti v porovnaní s referenčným indexom pomocou integrácie faktorov 
ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie). 
Podfond používa deriváty na zníženie rôznych rizík, na účely efektívnej správy portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej)
rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie).
Benchmark: Podfond je aktívne spravovaný a snaží sa prekonať výkonnosť indexu S&P 500. Podfond má expozíciu najmä voči emitentom benchmarku, 
jeho spravovanie je však ponechané na voľné uváženie a bude investovať do emitentov, ktorí nie sú súčasťou benchmarku. Podfond sleduje expozíciu 
voči rizikám vo vzťahu k benchmarku, predpokladá sa však, že odchýlka od benchmarku bude výrazná.
Proces správy: Pomocou chránených metód, ktoré sú používané a zdokonaľované od roku 1928, investičný správca analyzuje jednotlivých emitentov s 
cieľom identifikovať akcie s potenciálom zvyšovania hodnoty v čase, a tieto akcie drží až do realizácie očakávaní.
Akumulačná trieda automaticky udržuje a reinvestuje všetky súvisiace príjmy v rámci podfondu, a tým akumuluje hodnotu ceny akumulačných akcií.
Minimálna odporúčaná lehota držania je 5 rokov.
Akcie podfondu môžu byť predávané alebo odkúpené (a/alebo prevedené) v akýkoľvek obchodný deň (ak v prospekte nie je uvedené inak) za príslušnú 
transakčnú cenu (čistá hodnota aktív) v súlade so stanovami spoločnosti. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte PKIPCP.

Profil rizík a výnosnosti
Nižšie riziko, Vyššie riziko,

Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos

1 2 3 4 5 6 7

Úroveň rizika tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do 
akcií v Spojených štátoch. 

Historické údaje nemusia byť spoľahlivou indikáciou do budúcnosti.  
Uvedená riziková kategória nie je zaručená a môže sa v čase meniť.  
Ani najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.  
Vaša počiatočná investícia nemá nárok na záruku alebo ochranu.
Významné  riziká  vecne  relevantné  pre  Podfond,  ktoré  nie  sú  dostatočne  
zachytené ukazovateľom: 

Úverové  riziko:  predstavuje  riziká  spojené  s  náhlym  zhoršením  
kvality emitenta alebo jeho insolvenciou.
Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných 
trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k
významným  trhovým  zmenám/výkyvom,  ktoré  môžu  ovplyvniť  
ocenenie vášho portfólia.  
Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si
svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
Prevádzkové riziko:  ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych 
poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho 
portfólia.

Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív 
vášho portfólia.

1



AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR 

Poplatky
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za správu Podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa 
znižuje potenciálny rast vašej investície. 

Jednorazové poplatky zrazené predtým alebo potom, ako investujete
Maximálny vstupný 
poplatok

4,5 % (pozri aktuálny cenník)

Výstupný poplatok Žiadny
Konverzný poplatok 1,00 %
Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže odpočítať z vašej investície 
predtým, ako vám bude vyplatený výnos z investície.
Poplatky odpočítané z Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky 1,75%
Poplatky odpočítané z Podfondu za určitých konkrétnych podmienok
Výkonnostný poplatok 20,00 % ročne z návratnosti, ktorú podfond 

dosiahne nad rámec indexu S&P 500.
Za posledný účtovný rok bol účtovaný 
poplatok za výnosnosť vo výške 0,61 %.

Vstupné  a  konverzné  poplatky  sú  uvedené  ako  maximálne  sumy.  V  
niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej; môžete sa poradiť so svojím 
finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom. 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci 31. 
decembra  2020.  Táto  suma sa  môže každoročne  meniť.  Do  tejto  sumy 
nepatria:

poplatky za výnosnosť
transakčné náklady portfólia okrem prípadu, keď podfond hradí vstupný
alebo  výstupný  poplatok  pri  nákupe  alebo  predaji  podielov  v  inom  
podniku kolektívneho investovania.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v odseku o poplatkoch v prospekte PKIPCP, ktorý je k dispozícii na adrese: www.amundi.com / www.amundi.sk.
 
Minulá výkonnosť
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A B

A: Podfond bol vytvorený s cieľom absorbovať podfond AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Výkonnosť je založená na výkonnosti 
absorbovaného podfondu, ktorý uplatňuje rovnakú investičnú politiku spravovanú rovnakým tímom investičnej správy a prijal podobnú štruktúru 
poplatkov. Vznik absorbovaného podfondu: 2001.
B: Výnosnosť podfondu od dátumu jeho uvedenia:

Graf  má  obmedzenú  vypovedaciu  hodnotu  a  minulá  
výkonnosť  nie  je  zárukou  ani  indikátorom  budúcej  
výkonnosti.
Ročné výkonnosti zobrazené v tomto grafe sú vypočítané
bez akýchkoľvek vstupných, resp. výstupných poplatkov 
prijatých Podfondom.
Podfond bol  založený 14.  júna 2019.  Trieda akcií  bola 
založená 14. júna 2019.
Referenčná mena je euro.

Praktické informácie
Názov depozitára: CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku.
Ďalšie informácie o PKIPCP (prospekt, pravidelné správy) je možné získať zdarma v angličtine na adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.
Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, okrem iného, popisu spôsobu výpočtu odmeny a výhod, totožnosti osôb zodpovedných za
udelenie  odmeny  a  výhod,  sú  k  dispozícii  na  nasledujúcej  internetovej  stránke  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi  a  na  požiadanie  bude  bezplatne  poskytnutá  kópia  v  
papierovej forme.
Ďalšie praktické informácie (napr. posledná hodnota čistých aktív) možno získať na internetovej stránke www.amundi.sk / www.amundi.com.
PKIPCP obsahuje veľké množstvo iných podfondov a ďalších tried, ktoré sú uvedené v prospekte. Prevod na akcie iného podfondu PKIPCP možno 
vykonať podľa podmienok prospektu.
Každý Podfond zodpovedá určitej časti aktív a pasív PKIPCP. V dôsledku toho sú aktíva každého Podfondu výhradne k dispozícii na uspokojenie práv 
investorov vo vzťahu k tomuto Podfondu a práva veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli  v súvislosti  s vytvorením, prevádzkou alebo likvidáciou tohto 
Podfondu.
Tento  dokument  popisuje  Podfond  PKIPCP.  Prospekty  a  pravidelné  správy  sú  pripravované za  celý  PKIPCP,  ktorý  je  uvedený  na  začiatku  tohto  
dokumentu.
Luxemburské daňové právne predpisy platné pre PKIPCP môžu mať vplyv na daňovú situáciu fyzickej osoby. 
Amundi Luxembourg SA môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, 
nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP. 

*********************

Tento  PKIPCP  je  zaregistrovaný  v  Luxembursku  a  dohliadaný  prostredníctvom  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  Luxembursko  
(www.cssf.lu). 
Amundi  Luxembourg  SA  je  zaregistrovaný  v  Luxembursku  a  dohliadaný  prostredníctvom  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  
Luxembursko.
Tieto klúcové informácie pre investorov sú presné k 11. február 2021.
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Kľúčové informácie pre investorov 

 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom 
je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované 
rozhodnutie, či do fondu investovať. 
 

 

 

Euro Mid Cap, podfond SICAV.BNP Paribas Funds, skrátený názov BNP Paribas 
Trieda „Classic Capitalisation“ – kód ISIN LU0066794719 

Tento fond spravuje spoločnosť BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, ktorá je súčasťou skupiny BNP Paribas Group 
 

 

Ciele a investičná politika 
 

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií stredne veľkých spoločností v eurozóne. 

Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI EMU Mid Cap. 

Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti 
životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). 

Príjmy sa systematicky opätovne investujú. 

Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie). 
 

 

Profil rizík a výnosnosti 
 

 

 Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej 
výnosnosti. 

 Riziková kategória fondu je ukazovateľom, ale nie cieľom ani zárukou, 
a môže sa po čase zmeniť. 

 Najnižšia kategória neznamená bezrizikovú investíciu. 

 Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii? 

Táto riziková kategória je oprávnená investovaním najmä do akcií 
a podielov, ktorých hodnota môže výrazne kolísať. Tieto fluktuácie sú 
z krátkodobého hľadiska posilnené. 

 Čím vyššie je riziko, tým dlhší je odporúčaný investičný horizont. 

Nižšie riziko Vyššie riziko 

   

Typicky nižšia výnosnosť Typicky vyššia výnosnosť 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ďalšie riziká, ktoré sú významným spôsobom relevantné pre fond a ktoré ukazovateľ 
nezachytáva: 
 

 Likviditné riziko: Toto riziko vyplýva z ťažkostí pri predaji aktív za objektívnu 
trhovú cenu a v požadovanom čase z dôvodu nedostatku kupcov. 

 

Podrobnejšie informácie o rizikách nájdete v časti Investičné riziká prospektu fondu, 
ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
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Poplatky 

Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie prevádzkových nákladov fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje potenciálny rast 
vašej investície. 
 

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete 

vstupný poplatok  3,00%  

výstupný poplatok  Nie  

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí (pred tým, ako 
sa vám vyplatí zisk z investície). 

Poplatky zrazené z fondu v priebehu každého roka 

Priebežný poplatok 1,95% 

Poplatky vyberané z fondu za určitých podmienok 

Poplatok za výnosnosť Nie 
 

 

 

Uvedené vstupné poplatky sú maximálne sumy. V niektorých prípadoch možno 
zaplatíte menej. Informuje vás o tom váš finančný poradca. 

Tu uvedená suma priebežných poplatkov je odhadom výšky poplatkov. V dôsledku 
nedávnej zmeny v štruktúre poplatkov sa namiesto skutočnej výšky uvádza odhad. 

Táto suma sa môže každoročne líšiť. Nezahŕňa: 

 Portfóliové transakčné náklady, okrem prípadu, keď vstupný/výstupný poplatok 
zaplatí fond, pri nákupe alebo predaji podielov iného podniku kolektívneho 
investovania. 

V prípade výmeny akcií sa investorom môže účtovať maximálny poplatok vo výške 
1,5 %. 
 

Podrobnejšie informácie o poplatkoch nájdete v časti Poplatky a náklady prospektu 
fondu, ktorý je dostupný na adrese www.bnpparibas-am.com. 
 

 

Minulá výnosnosť 

Tento rok/tieto roky mal fond iné vlastnosti. 

 
 

▀ Euro Mid Cap Classic 

▀ Referenčný index 
 

A: 01/2008-12/2017: V tomto období bol referenčným indexom index STOXX Europe Mid 
200 (NR). 
B: 31/01/2018 – 30/04/2019: V tomto období bol referenčným indexom index MSCI 
Europe Mid Cap (NR). 

 

 Sumy výnosnosti sú uvedené pre triedy akcií, pre ktoré bola čistá hodnota majetku 
(NAV) súvisle počítaná v období od 1. januára do 31. decembra. 

 Minulá výnosnosť nie je ukazovateľom budúcich výsledkov. 

 Priebežné poplatky fondu sú zahrnuté do výpočtu minulej výnosnosti. 
Vstupné/výstupné a konverzné poplatky nie sú zahrnuté do výpočtu minulej 
výnosnosti. 

 Táto trieda akcií vznikla 1996 

 Minulá výnosnosť bola vypočítaná v EUR 

 Výnosy sú založené na čistej hodnote s reinvestovaným rozdeliteľným príjmom. 

 

Praktické informácie 
 

 Správca: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH 

 Ďalšie informácie o fonde, vrátane najnovšieho prospektu, najnovších zverejnených cien akcií, výročných a polročných správ, možno získať bezplatne v anglickom 
jazyku v spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg alebo online na adrese www.bnpparibas-am.com. 

 Daňové právne predpisy Luxemburska môžu ovplyvniť daňovú pozíciu fyzickej osoby investora. 

 Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti (vrátane opisu výpočtu odmeňovania a benefitov), identite osôb zodpovedných za 
udeľovanie odmien a benefitov a zloženie výboru pre odmeňovanie nájdete na webovej stránke http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure/. 
Vytlačená kópia zásad odmeňovania je k dispozícii na požiadanie.  

 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je 
zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu fondu. 

 Investori môžu presúvať investície medzi fondmi fondu BNP Paribas Funds. Podrobné informácie nájdete v prospekte alebo kontaktujte svojho finančného poradcu. 
 

 

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a regulovaný komisiou Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 31 júla 2020.  
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Kľúčové informácie pre investorov

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto

informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do

tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu

investovať.
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Templeton Global Balanced Fund

Trieda A (acc) EUR • ISIN LU0195953822 • Podfond investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds 

Správcovská spoločnosť je Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ciele a investičná politika

Cieľom fondu

Templeton Global Balanced Fund („fond“) je zhodnotiť investície a generovať

príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým

do:

· majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom

emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek

krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov

· dlhových cenných papierov (vrátane až 5 % čistých aktív fondu do cenných

papierov bez investičného stupňa) emitovaných vládami a spoločnosťami,

ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (obmedzené

na 40 % aktív)

Fond môže v menšom rozsahu investovať do:

· kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo

(menej ako 30 % aktív)

· derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia

Portfólio majetkových a dlhových cenných papierov fondu spravujú dva

samostatné tímy pomocou rôznych stratégií. Tím, ktorý ma na starosti

majetkové cenné papiere, vyberá na základe hĺbkovej analýzy jednotlivé cenné

papiere, ktoré sú podľa neho výrazne podhodnotené a v dlhodobom horizonte

poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie. Tím zaoberajúci sa dlhovými

cennými papiermi posudzuje každého emitenta individuálne, pričom sleduje aj

širšie trendy.

Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť

k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu.

Referenčnou hodnotou fondu je Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP

Morgan Global Government Bond Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako

referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako

obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má

výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť.

O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v

Luxembursku.

Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Ďalšie informácie o cieľoch a investičnej politike fondu nájdete v časti

„Informácie o fonde, ciele a politiky“ v aktuálnom prospekte investičnej

spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Dôležité pojmy

Deriváty: Finančné nástroje, ktorých vlastnosti a hodnota závisia od výkonu

jedného alebo viacerých podkladových aktív, väčšinou cenných papierov,

ukazovateľov, mien alebo úrokových sadzieb.

Zaistenie: Stratégia pre úplné alebo čiastočné vyrovnanie osobitných rizík, ako

napríklad rizík v dôsledku fluktuácie cien akcií, mien alebo úrokových sadzieb.

Profil rizík a výkonnosti

1 2 3 4 5 6 7

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia výnosnosť Potenciálne vyššia výnosnosť

Čo znamená tento ukazovateľ a aké má limity?

Tento ukazovateľ predstavuje mieru pohybov cien v tejto triede podielov na

základe správania z minulosti.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového

profilu fondu. Nie je zaručené, že uvedená kategória sa nezmení. V priebehu

času sa môže meniť.

Najnižšia kategória neznamená, že riziko neexistuje.

Prečo je fond v tejto konkrétnej kategórii?

Fond investuje predovšetkým do majetkových cenných papierov, cenných

papierov súvisiacich s akciami a dlhových cenných papierov z celého sveta.

Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným pohybom cien, ktoré môžu

byť neočakávane spôsobené faktormi trhu s akciami a dlhopismi alebo

špecifickými firemnými faktormi. Výnosnosť fondu teda môže v priebehu času

značne fluktuovať.

Významným spôsobom relevantné riziká, ktoré ukazovateľ primerane

nezachytáva:

Úverové riziko: Riziko straty hroziace v dôsledku omeškania, ktoré môže

vzniknúť, ak emitent nezaplatí istinu s úrokmi včas. Riziko stúpa, ak fond

obsahuje cenné papiere s nízkym ratingom a bez investičnej hodnoty.

Kurzové riziko: riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z

dôvodu regulácie devízovej kontroly.

Riziko derivátových nástrojov: riziko straty nástroja, kde by malá zmena

hodnoty podkladovej investície mohla mať výrazný vplyv na hodnotu tohto

nástroja. Deriváty môžu zahŕňať ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko

protistrany.

Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov: Riziko spojené s investovaním v

krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným

systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou

nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne

problémami so zaistením bezpečnosti.

Riziko likvidity: Riziko, ktoré vzniká, ak nežiaduce podmienky na trhu

ovplyvňujú schopnosť predaja aktív v prípade potreby. Znížená likvidita môže

mať negatívny vplyv na cenu aktív.

Riziko čínskeho trhu: Investície v Číne predstavujú okrem typických rizík

spojených s rýchlo sa rozvíjajúcimi trhmi aj riziká ekonomické, politické, daňové

a operatívne typické pre čínsky trh. Prosím obráťte svoju pozornosť na

prospekt a v ňom uvedené riziká China QFII, riziko programu Bond Connect,

programu Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock

Connect.

Úplný rozbor všetkých rizík vzťahujúcich sa na tento fond nájdete v časti

“Zváženie rizík” v aktuálnom prospekte k investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds.



Templeton Global Balanced Fund

Poplatky

Tento fond je schválený v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ho Commission de Surveillance du Secteur Financier. Investičná spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.à r.l. je schválená v Luxemburskom veľkovojvodstve a reguluje ju Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 24.01.2021.
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Tieto poplatky sa používajú na uhrádzanie nákladov na prevádzkovanie fondu

vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa znižuje

potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete

Vstupný poplatok 5,75%

Výstupný poplatok Neuplatňuje sa

Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa

investujú.

Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka

Priebežné poplatky 1,66%

Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok

Poplatok za výnosnosť Neuplatňuje sa

Vstupné poplatky sú uvedené v maximálne výške, v niektorých prípadoch

môžete zaplatiť menej. O ďalšie informácie požiadajte svojho finančného

poradcu.

Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa Štvrtok, 2020,

decembra 31. Táto suma sa môže každoročne líšiť.

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v častiach „Triedy podielov“ a/alebo

„Výkonnostné poplatky“ (podľa situácie), ako aj v prílohe E v aktuálnom

prospekte investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds.

Minulá výkonnosť

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0%

-2,5

1,1

15,7

9,2

13,1

7,7

10,6

17,3

4,6

8,9

7,2

9,0

1,3

3,4

-6,4

-1,5

16,4

21,5

-2,4

5,2

· Výnosnosť v minulosti nie je ukazovateľom

budúcej výnosnosti.

· Tu uvedená minulá výkonnosť zahŕňa všetky

priebežné poplatky, ale nezahŕňa vstupný poplatok.

· Minulá výnosnosť sa počíta v mene súčasnej

triedy podielov.

· Fond bol uvedený na trh v roku 1994 a súčasná

trieda podielov dňa 13.12.2004.

· Výkonnosť produktu nesleduje index.

Templeton Global Balanced Fund Trieda A (acc) EUR

Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

(Výkonnosť benchmarku sa poskytuje len na informačné a orientačné účely.)

Praktické informácie

· Depozitárom investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds je

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Kópie najnovšieho prospektu a najnovšej výročnej a polročnej správy

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds sú k dispozícii

v jazyku tohto dokumentu na internetovej stránke www.ftidocuments.com

alebo vám ich bezplatne poskytne spoločnosť Franklin Templeton

International Services S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg

alebo váš finančný poradca.

· Najnovšie ceny a iné informácie o fonde (vrátane ďalších tried podielov

fondu) vám poskytne spoločnosť Franklin Templeton International Services

S.A., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg alebo sú k dispozícii na

internetovej stránke www.franklintempleton.lu.

· Upozorňujeme, že daňový režim platný v Luxemburskom veľkovojvodstve

môže mať vplyv na vašu osobnú daňovú pozíciu. Pred rozhodnutím o

investovaní sa poraďte s finančným alebo daňovým poradcom.

· Spoločnosť Templeton International Services S.à r.l. môže niesť

zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého s tomto

dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v

príslušnými časťami prospektu fondu.

· Tento fond je podfondom investičnej spoločnosti Franklin Templeton

Investment Funds. Prospekt a finančné výkazy sa týkajú všetkých podfondov

investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds. Všetky

podfondy investičnej spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds majú

oddelené aktíva a záväzky. Všetky podfondy sú teda prevádzkované

nezávisle od seba. 

· Môžete vymeniť za podiely iného podfondu investičnej spoločnosti Franklin

Templeton Investment Funds tak, ako je to uvedené ďalej v prospekte.

· Údaje o aktuálnych zásadách odmien, okrem iného aj vrátane opisu výpočtu

odmeňovania a benefitov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie

odmien a benefitov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii

na webovej stránke www.franklintempleton.lu a bezplatne aj v tlačenej forme.
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Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie 
sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto Podfondu. Mali by ste

si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o investovaní.
 

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR
Podfond FONDOV SICAV AMUNDI

ISIN kód: (A) LU1883872332
Tento PKIPCP vymenoval Amundi Luxembourg SA, subjekt Amundi Group, za svoju správcovskú spoločnosť.

 
Ciele a investičná politika

Usiluje o zvýšenie hodnoty vašej investície počas odporúčaného obdobia držby.
Podfond investuje najmä do širokej škály akcií spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú väčšinu činnosti v Spojených štátoch. Podfond môže investovať 
až 20 % aktív v čase nákupu do cenných papierov spoločností, ktoré nemajú sídlo v USA. 
Cieľom podfondu je znížiť environmentálnu stopu a zlepšiť profil trvalej udržateľnosti v porovnaní s referenčným indexom pomocou integrácie faktorov 
ESG (environmentálne, sociálne a podnikové riadenie). 
Podfond používa deriváty na zníženie rôznych rizík, na účely efektívnej správy portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej)
rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie).
Benchmark: Podfond je aktívne spravovaný a snaží sa prekonať výkonnosť indexu S&P 500. Podfond má expozíciu najmä voči emitentom benchmarku, 
jeho spravovanie je však ponechané na voľné uváženie a bude investovať do emitentov, ktorí nie sú súčasťou benchmarku. Podfond sleduje expozíciu 
voči rizikám vo vzťahu k benchmarku, predpokladá sa však, že odchýlka od benchmarku bude výrazná.
Proces správy: Pomocou chránených metód, ktoré sú používané a zdokonaľované od roku 1928, investičný správca analyzuje jednotlivých emitentov s 
cieľom identifikovať akcie s potenciálom zvyšovania hodnoty v čase, a tieto akcie drží až do realizácie očakávaní.
Akumulačná trieda automaticky udržuje a reinvestuje všetky súvisiace príjmy v rámci podfondu, a tým akumuluje hodnotu ceny akumulačných akcií.
Minimálna odporúčaná lehota držania je 5 rokov.
Akcie podfondu môžu byť predávané alebo odkúpené (a/alebo prevedené) v akýkoľvek obchodný deň (ak v prospekte nie je uvedené inak) za príslušnú 
transakčnú cenu (čistá hodnota aktív) v súlade so stanovami spoločnosti. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte PKIPCP.

Profil rizík a výnosnosti
Nižšie riziko, Vyššie riziko,

Obvykle nižší výnos Obvykle vyšší výnos

1 2 3 4 5 6 7

Úroveň rizika tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do 
akcií v Spojených štátoch. 

Historické údaje nemusia byť spoľahlivou indikáciou do budúcnosti.  
Uvedená riziková kategória nie je zaručená a môže sa v čase meniť.  
Ani najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.  
Vaša počiatočná investícia nemá nárok na záruku alebo ochranu.
Významné  riziká  vecne  relevantné  pre  Podfond,  ktoré  nie  sú  dostatočne  
zachytené ukazovateľom: 

Úverové  riziko:  predstavuje  riziká  spojené  s  náhlym  zhoršením  
kvality emitenta alebo jeho insolvenciou.
Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných 
trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k
významným  trhovým  zmenám/výkyvom,  ktoré  môžu  ovplyvniť  
ocenenie vášho portfólia.  
Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si
svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
Prevádzkové riziko:  ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych 
poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho 
portfólia.

Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív 
vášho portfólia.
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Poplatky
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za správu Podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmito poplatkami sa 
znižuje potenciálny rast vašej investície. 

Jednorazové poplatky zrazené predtým alebo potom, ako investujete
Maximálny vstupný 
poplatok

4,5 % (pozri aktuálny cenník)

Výstupný poplatok Žiadny
Konverzný poplatok 1,00 %
Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže odpočítať z vašej investície 
predtým, ako vám bude vyplatený výnos z investície.
Poplatky odpočítané z Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky 1,75%
Poplatky odpočítané z Podfondu za určitých konkrétnych podmienok
Výkonnostný poplatok 20,00 % ročne z návratnosti, ktorú podfond 

dosiahne nad rámec indexu S&P 500.
Za posledný účtovný rok bol účtovaný 
poplatok za výnosnosť vo výške 0,61 %.

Vstupné  a  konverzné  poplatky  sú  uvedené  ako  maximálne  sumy.  V  
niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej; môžete sa poradiť so svojím 
finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom. 
Suma priebežných poplatkov vychádza z výdavkov za rok končiaci 31. 
decembra  2020.  Táto  suma sa  môže každoročne  meniť.  Do  tejto  sumy 
nepatria:

poplatky za výnosnosť
transakčné náklady portfólia okrem prípadu, keď podfond hradí vstupný
alebo  výstupný  poplatok  pri  nákupe  alebo  predaji  podielov  v  inom  
podniku kolektívneho investovania.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v odseku o poplatkoch v prospekte PKIPCP, ktorý je k dispozícii na adrese: www.amundi.com / www.amundi.sk.
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AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR Referenčná hodnota

A B

A: Podfond bol vytvorený s cieľom absorbovať podfond AMUNDI FUNDS II US PIONEER FUND. Výkonnosť je založená na výkonnosti 
absorbovaného podfondu, ktorý uplatňuje rovnakú investičnú politiku spravovanú rovnakým tímom investičnej správy a prijal podobnú štruktúru 
poplatkov. Vznik absorbovaného podfondu: 2001.
B: Výnosnosť podfondu od dátumu jeho uvedenia:

Graf  má  obmedzenú  vypovedaciu  hodnotu  a  minulá  
výkonnosť  nie  je  zárukou  ani  indikátorom  budúcej  
výkonnosti.
Ročné výkonnosti zobrazené v tomto grafe sú vypočítané
bez akýchkoľvek vstupných, resp. výstupných poplatkov 
prijatých Podfondom.
Podfond bol  založený 14.  júna 2019.  Trieda akcií  bola 
založená 14. júna 2019.
Referenčná mena je euro.

Praktické informácie
Názov depozitára: CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku.
Ďalšie informácie o PKIPCP (prospekt, pravidelné správy) je možné získať zdarma v angličtine na adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.
Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, okrem iného, popisu spôsobu výpočtu odmeny a výhod, totožnosti osôb zodpovedných za
udelenie  odmeny  a  výhod,  sú  k  dispozícii  na  nasledujúcej  internetovej  stránke  
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi  a  na  požiadanie  bude  bezplatne  poskytnutá  kópia  v  
papierovej forme.
Ďalšie praktické informácie (napr. posledná hodnota čistých aktív) možno získať na internetovej stránke www.amundi.sk / www.amundi.com.
PKIPCP obsahuje veľké množstvo iných podfondov a ďalších tried, ktoré sú uvedené v prospekte. Prevod na akcie iného podfondu PKIPCP možno 
vykonať podľa podmienok prospektu.
Každý Podfond zodpovedá určitej časti aktív a pasív PKIPCP. V dôsledku toho sú aktíva každého Podfondu výhradne k dispozícii na uspokojenie práv 
investorov vo vzťahu k tomuto Podfondu a práva veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli  v súvislosti  s vytvorením, prevádzkou alebo likvidáciou tohto 
Podfondu.
Tento  dokument  popisuje  Podfond  PKIPCP.  Prospekty  a  pravidelné  správy  sú  pripravované za  celý  PKIPCP,  ktorý  je  uvedený  na  začiatku  tohto  
dokumentu.
Luxemburské daňové právne predpisy platné pre PKIPCP môžu mať vplyv na daňovú situáciu fyzickej osoby. 
Amundi Luxembourg SA môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, 
nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP. 

*********************

Tento  PKIPCP  je  zaregistrovaný  v  Luxembursku  a  dohliadaný  prostredníctvom  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  Luxembursko  
(www.cssf.lu). 
Amundi  Luxembourg  SA  je  zaregistrovaný  v  Luxembursku  a  dohliadaný  prostredníctvom  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier,  
Luxembursko.
Tieto klúcové informácie pre investorov sú presné k 11. február 2021.
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