Nøkkelopplysninger for investorer
I dette dokumentet får du nøkkelopplysningene for investorer om dette underfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Opplysningene er lovbestemte og har til formål å gjøre det lettere å forstå fondets oppbygning samt risikoene som er forbundet med å
investere i underfondet. Du anbefales å lese dokumentet for å kunne ta en kvalifisert beslutning om eventuell investering.

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - A2 EUR
Et underfond av SICAV AMUNDI FUNDS
ISIN-kode: (A) LU1534102832
Dette UCITS-fondet har utnevnt Amundi Luxembourg SA, en del av Amundi-gruppen, til sitt frvaltningsselskap

Mål og investeringspolitikk
Underfondet er et finansielt produkt som fremmer ESG-egenskaper i henhold til artikkel 8 i forskriften om offentliggjøring av informasjon.
Å oppnå en kombinasjon av inntekt og kapitalvekst (total avkastning).
Underfondet investerer minst 50 % av netto aktiva i obligasjoner og konvertible obligasjoner som er:
– utstedt eller garantert av styresmakter i vekstland
– utstedt av selskaper som har hovedkontor eller driver betydelig virksomhet i vekstland
Det er ingen rangeringsbegrensninger på disse investeringene.
Underfondet kan investere opptil 25 % av netto aktiva i obligasjoner utstedt av selskaper som ikke er 100 % eid av myndigheter.
Underfondet benytter derivater i stor utstrekning for å redusere forskjellige risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning og for å oppnå eksponering (lang eller
kort) til ulike aktiva, markeder eller andre investeringsmuligheter (herunder derivater som fokuserer på gjeld, rentesatser og volatilitet). Underfondet kan
kun bruke derivater på valuta for sikringsformål. Underfondet kan bruke kredittderivater (opptil 40 % av nettoaktivaene).
Referanseindeks: Underfondet forvaltes aktivt i forhold til og prøver å gjøre det bedre enn JP MORGAN EMBI Global Diversified Hedged Euro-indeksen.
Underfondet er hovedsakelig eksponert mot utstederne av referanseindeksen. Underfondet blir imidlertid forvaltet aktivt og vil bli eksponert mot utstedere
som ikke omfattes av referanseindeksen. Underfondet overvåker risikoeksponering knyttet til referanseindeksen. Avviket fra referanseindeksen forventes
imidlertid å være vesentlig. I tillegg har underfondet utpekt referanseindeksen for formålet med forskriften om offentliggjøring av informasjon.
Referanseindeksen er en bred markedsindeks som ikke vurderer eller inkluderer bestanddeler i henhold til miljøkarakteristikker, og er derfor ikke i
samsvar med miljøkarakteristikkene som underfondet fremmer.
Forvaltningsprosess: Underfondet integrerer bærekraftsfaktorer i investeringsprosessen som beskrevet mer detaljert i avsnittet om bærekraftig
investering i prospektet. Investeringsteamet analyserer rentesatser og langsiktige makroøkonomiske trender (top-down) for å identifisere de geografiske
områdene som sannsynligvis vil gi best risikojustert avkastning. Investeringsteamet benytter så både tekniske og grunnleggende analyser, inkludert
kredittanalyse, for å velge utstedere og verdipapirer (bottom-up) og for å bygge en svært diversifisert portefølje. Underfondet har som mål å oppnå en
ESG-vurdering av porteføljen som er høyere enn referanseindeksen.
Akkumuleringsandelen oppbevarer og reinvesterer automatisk all inntekt som skal tilskrives underfondet. Dermed akkumuleres verdiene i kursen på de
kapitaliserte andelene.
Anbefalt minimum tidsrom for besittelse av andeler er 3 år.
Andeler kan selges eller innløses (og/eller konverteres) på en hvilken som helst omsetningsdag (med unntak av det som ellers er oppgitt i prospektet) til
den respektive omsetningsprisen (netto aktivaverdi) i samsvar med stiftelsesdokumentene. Flere detaljer fremgår av UCITS-prospektet.

Risiko- og avkastningsprofil
Lavere risiko,

Høyere risiko,

Likviditetsrisiko: Ved lavt omsetningsvolum på finansmarkedene
kan alle kjøp eller salg på disse markedene føre til betydelige
Vanligvis lavere avkastning
Vanligvis høyere avkastning
markedsvariasjoner/-svingninger som vil kunne virke inn på
vurderingen av porteføljen.
1
2
3
5
6
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Motpartsrisiko: representerer risikoen for mislighold hos en
markedsdeltaker med henblikk på oppfyllelse av sine
kontraktfestede forpliktelser i forhold til porteføljen.
Dette underfondets risikonivå gjenspeiler hovedsakelig markedsrisikoen for
Driftsrisiko: dette er risikoen for mislighold eller feil hos de ulike
investeringer i obligasjoner i nye markeder.
tjenestetilbyderne som er involvert i styringen og verdisettingen av
Historiske data gir ikke alltid en pålitelig indikasjon for fremtiden.
porteføljen.
Risikokategorien som vises er ikke garantert, og kan endres over tid.
Risiko i fremvoksende markeder: Den politiske, juridiske og
Den laveste kategorien betyr ikke at investeringen er ”risikofri”.
økonomiske risikoen samt likviditetsrisikoen kan være høyere for
Den første investeringen har ingen garanti eller beskyttelse.
investeringer i enkelte land enn for investeringer i mer utviklede
Viktige risikoer som er vesentlig relevante for underfondet, og som ikke er
land.
tilfredsstillende oppfanget av indikatoren:
Bruken
av komplekse produkter som derivativer av finansielle
Kredittrisiko: representerer risikoene forbundet med en utsteders brå
instrumenter,
vil kunne øke markedsbevegelsene i porteføljen din.
nedgradering av signaturens kvalitet eller mislighold.
Alle disse typene risiko kan påvirke netto aktivaverdien til porteføljen
din.
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Gebyrer
Gebyrene du betale, brukes til å betale underfondets driftskostnader, inkludert kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer
investeringens potensielle vekst.
De viste åpnings- og konverteringsgebyrene er maksimaltall. I noen
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer
tilfeller kan du betale mindre. Du kan få mer informasjon om dette fra
Åpningsgebyr
4,50 %
finansrådgiveren din.
Avslutningsgebyr
Ingen
Beløpet for løpende gebyrer er basert på utgifter for året som ble avsluttet
Konverteringsgebyr
1,00 %
31. desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Ikke medregnet:
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før
resultatgebyrer
provenyet fra dine investeringer blir utbetalt.
porteføljetransaksjonskostnader
bortsett
fra
eventuelt
Omkostninger som tas fra underfondet i løpet av et år
etablerings-/avslutningsgebyr betalt av underfondet ved kjøp og salg av
Løpende gebyrer
1,65 %
andeler i et annet kollektivt investeringsforetak
Omkostninger som trekkes fra underfondet ved visse betingelser
Resultathonorar
Ingen
For mer informasjon om gebyrer, vennligst se avsnittet om gebyrer i UCITS-fondets prospekt, som fås fra: www.amundi.com.
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Diagrammet har begrenset verdi som indikasjon på
fremtidig resultat.
Resultatene beregnet på årsbasis vist i dette
diagrammet, er beregnet netto alle gebyrer som er tatt av
underfondet.
Underfondet ble lansert 27. mai 2014. Andelsklassen ble
lansert 15. desember 2016.
Referansevalutaen er euro.

2020

Sammenligningsgrunnlag

Praktisk informasjon
Depotmottaker: CACEIS Bank, Luxembourgfilialen.
Mer informasjon om UCITS-fondet (prospekt og regnskapsrapporter) kan fås vederlagsfritt på engelsk på følgende adresse: Amundi Luxembourg, 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Informasjon om de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler blir
beregnet, og identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelse og fordeler, er tilgjengelig på følgende nettsted:
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi og en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig kostnadsfritt på
forespørsel.
Annen praktisk informasjon (for eksempel netto aktivaverdi) kan fås på nettstedet www.amundi.com.
UCITS-fondet inneholder et stort antall andre underfond og andre klasser, som beskrives i prospektet. Det kan foretas konverteringer til andeler i et annet
underfond i dette UCITS, alt etter betingelsene i prospektet.
Hvert underfond tilsvarer en spesifikk del av aktivaene og passivaene til UCITS-fondet. Som følge av dette kan aktivaene til hvert enkelt underfond kun
brukes for å oppfylle rettighetene til investorer i det aktuelle underfondet og rettighetene til kreditorer som har krav som har oppstått i forbindelse med
opprettelsen, driften eller avviklingen av det samme underfondet.
Dette dokumentet beskriver et underfond av UCITS-fondet. Prospektet og statusrapportene er utarbeidet for hele UCITS-fondet som er navngitt i
begynnelsen av dette dokumentet.
Skattelovgivningen i Luxembourg for dette UCITS vil kunne virke inn på investorenes personlige skatteposisjon.
Amundi Luxembourg SA vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller
inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av UCITS-fondets prospekt.
*********************

Dette UCITS-fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Disse nøkkelopplysningene for investorer er korrekte og nøyaktige per den 13. mai 2021.
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