Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi
vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij
sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

AMUNDI UNICREDIT PREMIUM PORTFOLIO - MULTI-ASSET - A
Podsklad PORTFELJA AMUNDI UNICREDIT PREMIUM
ISIN koda: (A) LU1436216342
Družba za upravljanje: Amundi Luxembourg SA

Cilji in naložbena politika
Ta podsklad si prizadeva doseči zvišanje vrednosti kapitala v priporočenem obdobju razpolaganja z naložbami v raznovrsten portfelj dovoljenih
instrumentov, ki so opisani spodaj.
Podsklad vlaga predvsem prek odprtih KNP in KNPVP v lastniške vrednostne papirje in instrumente, vezane na delnice, instrumente denarnega trga,
dolžniške instrumente in instrumente, povezane z dolgom, vključno z zamenljivimi obveznicami in obveznicami z nakupnim bonom, depoziti z ročnostjo
največ 12 mesecev, in potrdili o obrestnih merah. Podsklad lahko vlaga do 30 % svojih sredstev, vezanih na blago in nepremičnine KNP in KNPVP.
Podsklad lahko vlaga tako v dolžniške naložbene razrede kot v nizke naložbene razrede in instrumente, povezane z dolgom. Podsklad si prizadeva
doseči svoj naložbeni cilj prek aktivne in prožne razporeditve na te razrede sredstev, njegov namen pa je nadzorovati nestanovitnost z uporabo
discipliniranega tveganja proračunskega postopka. Podsklad aktivno upravlja valutno izpostavljenost in lahko v svojih naložbah zaseda pozicije v kateri
koli valuti.
Primerjalni indeks: Podsklad se upravlja aktivno. Podsklad lahko uporablja primerjalni indeks naknadno kot kazalnik za ocenjevanje donosnosti
podsklada in v zvezi s primerjalnim indeksom provizij za poslovanje, ki ga uporabljajo ustrezni razredi delnic, za izračun provizij za poslovanje. Ni
nobenih omejitev glede takšnega primerjalnega indeksa, ki omejujejo oblikovanje portfelja.
Postopek upravljanja: Naložba v osnovne sklade se izvede z uporabo lastnih raziskovalnih tehnik za ocenjevanje vpletenih ljudi, strukture in izkušenj
ekipe, filozofije naložb, ključne politike in procesov upravljanja in administracije (npr. obvladovanje tveganja, izplačilo) teh osnovnih sredstev. Pretekla
uspešnost se ocenjuje glede na osnovno tveganje skladov v različnih tržnih razmerah in v povezavi z ustreznimi skupinami posameznikov.
To je razred enote, ki se ne distribuira. Prihodki od naložb se ponovno vložijo.
Najkrajše priporočeno obdobje razpolaganja je 4 let.
Vlagatelji lahko prodajajo na zahtevo na kateri koli delovni dan v Luksemburgu.

Profil tveganja in donosa
Nižje tveganje,

Višje tveganje,

Pomembna tveganja, bistvenega pomena za podsklad, ki jih kazalnik
ne zajema na ustrezen način:
Praviloma nižji donos
Praviloma višji donos
Kreditno tveganje: predstavlja tveganja, povezana z izdajateljevim
nenadnim znižanjem bonitetne kakovosti ali njegovim
1
2
3
5
6
7
neizpolnjevanjem obveznosti.
Likvidnostno tveganje: v primeru nizkega obsega trgovanja na
finančnih trgih lahko vsak nakup ali prodaja na teh trgih povzroči
Stopnja tveganja tega podsklada pretežno odraža tržno tveganje, ki nastane iz
pomembne tržne spremembe/tržna nihanja, ki lahko vplivajo na
naložb v trge lastniških vrednostnih papirjev in trge obrestnih mer.
vrednost vašega portfelja.
Pretekli podatki niso nujno zanesljiv pokazatelj za prihodnost.
Tveganje nasprotne stranke: predstavlja tveganje nezmožnosti
Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni.
udeleženca na trgu, da izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do
Najnižja kategorija ne pomeni "brez tveganja".
vašega portfelja.
Vaša začetna naložba ni deležna nobenega jamstva ali zaščite.
Likvidnostno tveganje: To je tveganje neizpolnjevanja obveznosti
Pri nezavarovanih valutnih razredih lahko gibanje tečaja vpliva na kazalnik
ali napak znotraj različnih ponudnikov storitev, ki upravljajo in
tveganja, kadar se valuta osnovnih naložb razlikuje od valute razreda enote.
ocenjujejo vaš portfelj.
Pojav katerega koli od teh tveganj lahko vpliva na neto vrednost
sredstev vašega portfelja.
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Stroški
Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za plačilo stroškov vodenja podsklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo
potencialno rast vaše naložbe.
Vstopni stroški in stroški zamenjave so prikazani z
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi
najvišjimi številkami. Včasih lahko plačate manj - več o
Vstopni stroški
5,00 %
tem lahko izveste pri svojem finančnem svetovalcu.
Izstopni stroški
Nič
Številkastalnih stroškov temelji na porabi za tekoče
Stroški zamenjave
Nič
leto. Ta številka se lahko od leta do leta razlikuje.
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden so izplačani
Izključuje:
izkupički vaše naložbe.
Provizije za poslovanje,
Stroški iz podsklada v teku leta
Stroški premoženjskih transakcij, razen v primeru
Stalni stroški
1,97%
vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača podsklad pri
Stroški iz podsklada v nekaterih določenih pogojih
nakupu ali prodaji enot premoženja v drugem
Provizija za poslovanje
Nič
kolektivnem naložbenem podjemu.
Prikazani trenutni stroški se ocenjujejo, ker je bil ta
razred enote pred kratkim ustanovljen. Letno poročilo
podsklada bo za vsako obračunsko obdobje vključevalo
natančen znesek.
Za več informacij o stroških si preberite odstavek o stroških v prospektu KNPVP, ki je na voljo na: www.amundi.lu/amundi-funds.

Pretekla uspešnost

13,1%

Podatki v grafu ne pomenijo nujno prihodnjih rezultatov.
Letni rezultati, prikazani v tem diagramu, so izračunani
na podlagi neto stroškov, ki jih odvzame podsklad.
Čas nastanka podsklada: leto 2014.
Ustanovitev razreda enote: leto 2016.
Referenčna valuta je evro.
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Uporabne informacije
Depozitar: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.
Dodatne informacije o KNPVP (prospekt, redna poročila) lahko brezplačno dobite v angleščini na naslovu: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luksemburg.
Podrobnosti aktualne politike prejemkov, ki med drugim vključujejo opis izračuna prejemkov in ugodnosti ter podatke o osebah, odgovornih za
določanje
prejemkov
in
ugodnosti,
so
na
voljo
na
spletnem
mestu:
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi; na zahtevo vam brezplačno posredujemo natisnjen
izvod.
Druge uporabne informacije (npr. najnovejšo neto vrednost sredstev) lahko pridobite na spletnem mestu www.amundi.lu/amundi-funds.
KNPVP vsebuje veliko drugih podskladov in druge razrede, ki so opisani v prospektu. Zamenjava v enote drugega podsklada KNPVP se lahko opravi
skladno s pogoji, navedenimi v prospektu.
Vsak podsklad ustreza različnemu delu sredstev in obveznosti KNPVP. Posledično so sredstva vsakega podsklada ekskluzivno na voljo, da zadovoljijo
pravice vlagateljev v povezavi s tem podskladom ter pravico upnikov, čigar zahtevki so se pojavili v povezavi z ustvarjanjem, poslovanjem ali likvidacijo
tega podsklada.
Ta dokument opisuje podsklad KNPVP. Za celoten KNPVP so pripravljeni prospekt in redna poročila, ki so navedeni na začetku dokumenta.
Davčna zakonodaja države Luksemburg, ki velja za KNPVP, lahko vpliva na osebni davčni položaj vlagatelja.
Amundi Luxembourg SA lahko odgovarja samo na podlagi, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi
deli prospekta o KNPVP.
*********************

KNPVP se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA se izda dovoljenje v Luksemburgu, upravlja pa ga Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luksemburg.
Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 11. februar 2020.
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