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Spoštovani delničar,
V želji, da bi vam ustregli, v skladih Amundi nenehno razvijamo naše izdelke in storitve.
Obveščamo vas, da v zvezi z informacijami o skladih Amundi uvajamo digitalna obvestila. Njihova
prednost je, da bomo z njimi omejili število obvestil, poslanih prek fizične pošte.
Digitalna obvestila in informacije za delničarje na našem spletnem mestu so skladne z globalnim
prizadevanjem in etosom skladov Amundi, da smo okolju prijazno in družbeno odgovorno podjetje.
Objava informacij o vaših naložbah na spletnem mestu omogoča, da ste pravočasno obveščeni, še
posebej v času, ko je lahko fizično pošiljanje zaradi različnih vzrokov počasno ali prekinjeno.
Zato uprava SICAV (»uprava«) s tem obvestilom delničarjem skladov Amundi (»SICAV«) sporoča svojo
odločitev, da spreminja medije za obveščanje delničarjev, ter uvaja digitalno in spletno objavljanje
sprememb in informacij v zvezi s skladi SICAV ali njihovimi podskladi.
Od 29. junija 2020* bodo delničarji dobivali obvestila o spremembah, ki se nanašajo na SICAV ali
njihove podsklade (i), sprejete v izrednih in nujnih okoliščinah (ii) ali za katere velja, da ne vplivajo
bistveno na interese delničarjev, samo prek spletne strani.
Zato vas vabimo, da redno obiskujete spletno mesto
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatoryinformation/Amundi-Funds ali, kjer je na voljo, lokalno spletno mesto skladov Amundi.
Obenem vas obveščamo, da bomo vsa obvestila o večjih spremembah v skladih SICAV, ki vplivajo na
interese delničarjev, še naprej pošiljali na vaš elektronski naslov, razen če v prospektu ni drugače
določeno oziroma v izjemnih in nujnih okoliščinah, kot je navedeno zgoraj.
Če se s to spremembo ne strinjate, imate pravico delnice odkupiti brez odkupne provizije v roku 30 dni
od datuma tega dopisa.
Najnovejši prospekt sklada in dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje so na voljo brezplačno
na sedežu podjetja.

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje.
S spoštovanjem,
Uprava
*razen če drugače zahtevajo veljavni zakoni in predpisi zadevne zakonodaje.
**Zgornje spremembe bodo vključene v naslednjem prospektu

