BISTVENE INFORMACIJE ZA NALOŽBENIKE
V tem dokumentu so vam na voljo bistvene informacije o tem skladu, namenjene vlagateljem. To ni reklamni material. Te informacije so zakonsko
predpisane, da vam pojasnijo naravo tega sklada in tveganje vlaganja vanj. Priporočamo, da ta dokument preberete, da boste lahko sprejeli
informirano odločitev o naložbi.

Amundi Austria Stock
ISIN: AT0000674908 (VA)
Valuta: EUR

Upravljanje sklada: Amundi Austria GmbH

Cilji in naložbena politika
Amundi Austria Stock je delniški sklad.
Upravljavec skladov vlaga pretežno (torej najmanj 66 % sredstev sklada) v delnice avstrijskih izdajateljev. Poleg tega se lahko za investicijski
sklad pridobivajo tudi zamenljive obveznice in nakupni boni.
Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti kapitala, ob primerni razpršenosti tveganja.
Cilj upravljavca sklada je z usmerjenim nakupom precenjenih ali podcenjenih sektorjev ali posameznih delnic in z upravljanjem strategije vlaganja
doseči optimizacijo razvoja vrednosti. Zato se glede na oceno gospodarskega stanja in stanja kapitalskega trga v okviru naložbene politike
pretežno kupujejo delnice ali drugi lastniški vrednostni papirji avstrijskih izdajateljev. Sklad izvaja aktivno strategijo upravljanja.
Izvedeni finančni instrumenti se poleg zavarovanja uporabljajo tudi kot predmet naložbene politike.
Ustvarjeni donosi v premoženju sklada se pri kategoriji AT0000674908 ponovno investirajo, s čimer se vrednost deležev poveča.
Sprostitev deležev: Vlagatelji lahko od depozitarja - če upravljavska družba ni odložila umika naložbe zaradi posebnih okoliščin - vsak trgovalni
dan borze (razen ob uradnih avstrijskih praznikih) zahtevajo umik deležev.
Priporočilo: Ta sklad morda v določenih okoliščinah ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo svoj denar iz sklada dvigniti v obdobju do 7 let.
Sklad je skladen z evropsko Direktivo 2009/65/ES.
Profil tveganja in donosa
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Profil tveganja in donosa se nanaša na preteklost in ni zanesljiv pokazatelj gibanja v prihodnosti. Razvrstitev v kategorijo tveganja se lahko
sčasoma spremeni. Razvrstitev v 1. kategorijo ne pomeni, da gre za naložbo brez tveganja.
Na podlagi nihanj tečaja, izmerjenih v preteklosti, je tveganje razvrščeno v kategorijo 6. Cena deležev sklada močno niha , zato so visoka tako
tveganja izgube kot tudi možnosti ustvarjanja dobička.
Tveganja, ki jih pri razvrstitvi tveganj ni bilo možno primerno zajeti, a so kljub temu pomembna za sklad:
Likvidnostna tveganja: Sklad lahko investira v finančne instrumente, ki lahko v določenih tržnih pogojih postanejo nelikvidni, kar lahko
vpliva na trenutek in ceno, po kateri lahko sklad proda finančne instrumente, in s tem tudi na likvidnost sklada.
Operativna tveganja in tveganja hrambe: Sklad je podvržen tveganju za izgube, npr. premoženja, shranjenega v portfelju, zaradi
operativnih ali človeških napak ali zunanjih dogodkov, vključno s pravnimi tveganji. Ta se lahko pojavijo tako pri družbi za upravljanje kot tudi
pri depozitarju, pri katerem se nahaja portfelj, ali pri drugih osebah.
Tveganja sklada so izčrpno predstavljena v prospektu.
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Stroški
Odtegnjeni stroški se uporabijo za tekoče upravljanje in hrambo sklada. Vključujejo tudi stroške prodaje in trženja delnic sklada. Z odtegljajem
stroškov se zmanjša možen razvoj vrednosti.
Enkratni stroški pred naložbo in po njej
Vstopni stroški

5,00 %

Izstopni stroški

0,00 %

Pri tem gre za najvišji znesek, ki se odšteje od naložbe pred naložbo/pred
izplačilom vašega donosa. Trenutne stroške lahko kadar koli pridobite na
prodajnem mestu ali si jih ogledate na spletnem mestu www.amundi.at.
Stroški, ki jih sklad odtegne med letom:
Tekoči stroški

»Tekoči stroški« so bili izračunani na podlagi podatkov iz preteklega
poslovnega leta, ki se je končalo v mesecu 04/2018. »Tekoči stroški«
zajemajo stroške upravljanja in vse pristojbine, ki so bile obračunane v
preteklem letu.
Delno so upoštevani tudi transakcijski stroški. »Tekoči stroški« se
lahko iz leta v leto razlikujejo. Natančen prikaz sestave stroškov,
zajetih v »tekočih stroških«, vsebuje točka »Stroški« v računovodskem
poročilu.

1,72 %

Stroški, ki v določenih okoliščinah bremenijo sklad
Pristojbine, odvisne od gibanja
vrednosti sklada
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Graf prikazuje letno rast vrednosti delnic v % kategorije
AT0000674908 v EUR, ob upoštevanju vseh stroškov in pristojbin,
brez pribitkov za izdajo in odbitkov za vračila.
Na podlagi gibanja vrednosti v preteklosti ni mogoče sklepati, kakšno
bo gibanje vrednosti v prihodnosti.
Kategorija AT0000674908 je bila vzpostavljena dne 21. 5. 2002. Sklad
je bil ustanovljen dne 1. 6. 1990.
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Praktične informacije
Depozitar: UniCredit Bank Austria AG
Informacije o morebitnih nadaljnjih plačilnih in prodajnih mestih najdete v prospektu.
Prospekt, vključno z določbami sklada in bistvenimi informacijami za vlagatelje, letna in polletna poročila ter druge informacije lahko v nemškem
jeziku kadar koli prejmete pri upravljavski družbi Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien, in na spletu na www.amundi.at. Za
morebitne omejitve pri prodaji in nadaljnje informacije glejte prospekt. V primeru registracije v tujini so bistvene informacije za vlagatelje na voljo v
jeziku države, vsi ostali dokumenti pa v nemškem ali angleškem jeziku na www.amundi.at.
Obdavčitev dohodkov ali kapitalskih dobičkov iz sklada je odvisna od davčnega položaja posameznega vlagatelja in/ali kraja, kjer se kapital
naloži. Če imate vprašanja, si priskrbite ustrezne strokovne informacije.
Informacije o aktualni politiki izplačevanja Amundi Austria GmbH in o izračunu variabilnih izplačil, o morebitnem odboru za izplačila in identiteti
oseb, ki so pristojne za dodelitev variabilnih izplačil, so objavljene na www.amundi.at, na zahtevo pa vam jih brezplačno zagotovimo tudi v papirni
obliki.
Zneski vstopnih in izstopnih stroškov so navedeni na spletu na www.amundi.at.
Amundi Austria GmbH odgovarja samo v primeru, če so izjave v tem dokumentu zavajajoče, netočne ali niso skladne z zadevnimi deli prospekta.

Ta sklad je v Avstriji registriran in ga nadzoruje avstrijski organ za nadzor finančnega trga (FMA).
Ključni podatki za vlagatelje so ustrezni in v skladu s stanjem z dne 19. 2. 2019.
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