Kluczowe informacje dla inwestorów
Niniejszy dokum ent zaw iera Kluczow e inform acje dla inw estorów dotyczące tego
subfunduszu. Nie są to m ateriały m arketingowe. Dostarczenie tych inform acji jest w ym ogiem prawnym m ającym na celu
ułatw ienie zrozum ienia charakteru i ryzyka zw iązanego z inw estowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego
dokum entu jest zalecane inw estorowi, aby m ógł on podjąć św iadom ą decyzję inw estycyjną.

Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Subfundusz wydzielony w ramach Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”).
Subfundusz zarządzany jest przez Amundi Polska TFI S.A., należącą do grupy Amundi S.A.
Cele i polityka inwestycyjna
Celem inw estycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej w artości Aktyw ów Subfunduszu. Fundusz nie gw arantuje osiągnięcia celu
inw estycyjnego Subfunduszu.
Realizując cel inw estycyjny Subfunduszu, o którym mow a w ust. 1, Fundusz dąży do osiągnięcia w yniku inw estycyjnego
w ynoszącego co najmniej 2,5 punktów procentow ych w skali roku pow yżej stopy procentow ej EONIA (Euro Overnight Index Average)
przy założeniu horyzontu inw estycyjnego w ynoszącego co najmniej 3 lat.
Fundusz może lokow ać od 0% Wartości Aktyw ów Netto Subfunduszu do 100% Aktyw ów Subfunduszu w akcje oraz inne instrumenty
o charakterze udziałow ym, w szczególności praw a do akcji, praw a poboru, kw ity depozytow e, a także inne zbyw alne papiery
w artościow e inkorporujące praw a majątkow e odpow iadające praw om z akcji. Fundusz może lokow ać od 0% Wartości Aktyw ów Netto
Subfunduszu do 100% Aktyw ów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, bony skarbow e, listy
zastaw ne, certyfikaty depozytow e, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankow e. Fundusz lokuje od 0% Wartości
Aktyw ów Netto Subfunduszu do 100% Aktyw ów Subfunduszu w jednostki uczestnictw a funduszy inw estycyjny ch mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictw a emitow ane przez fundusze zagraniczne oraz tytuły uczestnictwa
emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania, pod w arunkiem, że spełniają kryteria w ymienione w art. 10 ust . 2 pkt 3 Statutu.
Dążąc do osiągnięcia celu inw estycyjnego, zarządzanie aktyw ami Subfunduszu dokonyw ane jest w sposób elastyczny w ramach
kategorii lokat w skazanych pow yżej. Alokacja aktyw ów dokonyw ana jest w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas
aktyw ów .
Subfundusz może w ykorzystywać instrumenty pochodne zarów no w celu ograniczenia ryzyka inw estycyjnego, jak i w celu
zapew nienia spraw nego zarządzania portfelem inw estycyjnym.
Subfundusz realizuje nabycia i odkupienia jednostek uczestnictw a w każdym dniu w yceny, z zastrzeżeniem przypadków zaw ieszenia
zbyw ania lub odkupyw ania jednostek uczestnictw a w w yniku nadzw yczajnych okoliczności.
Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu): Subfundusz nie ustala w zorca służącego do oceny efektyw ności inw estycji w
Jednostki Subfunduszu.
Subfundusz nie w ypłaca dochodów . Dochody Subfunduszu pow iększają jego aktyw a i są reinw estow ane.
Zalecenie: Subfundusz może nie być odpow iedni dla inw estorów , którzy planują w ycofać swoje środki w okresie krótszym niż 3 lata.

Profil ryzyka i zysku
Niższe ry zy ko

Wy ższe ry zy ko

•

Ryzyko kontrahenta - ryzyko zw iązane z możliw ością
niew yw iązania się kontrahentów Funduszu ze zobow iązań
w ynikających z zaw ieranych przez Fundusz umów .

•

Syntetyczny w skaźnik zysku do ryzyka stanow i miarę zmiennoś c i
w artości jednostki uczestnictw a. Syntetyczny w skaźnik zysku do ryzyka
może przybierać w artości od 1 (najmniej ryzykow ny) do 7 (najbardziej
ryzykow ny). Dane historyczne, takie jak dane stosow ane przy
obliczaniu w skaźnika syntetycznego, nie dają pew ności co do
przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie
Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.
Najniższa kategoria nie oznacza inw estycji w olnych od ryzyka.

Ryzyko płynności - ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem
albo w ycofanie instrumentu
z obrotu na rynku
zorganizow anym może uniemożliw ić jego nabycie lub
zbycie, a także dokonanie rzetelnej w yceny, co w
konsekw encji
może
doprow adzić do
konieczności
zaw ieszenia odkupyw ania jednostek uczestnictw a.

•

Nadany pow yżej w skaźnik ryzyka odzw ierciedla zmienność cen na
rynkach, na których Subfundusz może inw estow ać zgodnie z celem i
polityką inw estycyjną.

Ryzyko operacyjne - ryzyko, które objaw ia się możliw ością
poniesienia
przez
Subfundusz
strat
w
w yniku
nieadekw atnych lub zaw odnych procesów w ewnętrznych,
błędów ludzkich, błędów systemów lub w w yniku zdarzeń
zew nętrznych.

•

Ryzyko inw estycji w instrumenty pochodne – ryzyko
polegające na możliw ości ponoszenia strat w w yniku
niekorzystnych zmian parametrów rynkow ych. Dodatkow o
ze w zględu na specyfikę i stopień skomplikow ania tych
instrumentów , ryzyko operacyjne przy dokonyw aniu
transakcji tymi instrumentami ma potencjalnie w iększe
konsekw encje, niż w przypadku instrumentów stanow iących
ich bazę.

Potencjalnie niższy zy sk
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Istotne ryzyka, które nie są odpow iednio uw zględnione przez w skaźnik:

•

Ryzyko kredytow e - ryzyko w ynikające z możliw ości pogorszenia
sytuacji finansow ej lub niew yw iązania się ze sw oich zobow iązań
przez emitenta instrumentów finansow ych nabyw anych przez
Subfundusz.
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Szczegółow e informacje na temat ryzyk zw iązanych z
inw estow aniem w Subfundusz znajdują się w Rozdziale 3d pkt
2 prospektu informacyjnego Funduszu.

Opłaty
Opłaty jednorazowe pobierane przed
lub po dokonaniu inwestycji
Opłata za nabycie jednostek
uczestnictwa

5%

Opłata za odkupienie jednostek
uczestnictwa

0%

Jest to maksymalna kwota, jaka może
zostać pobrana z Państwa środków
przed
zainwestowaniem/przed
wypłaceniem środków z inwestycji.

•

Opłaty ponoszone przez inw estora służą pokryciu kosztów
zw iązanych z działalnością Subfunduszu, w tym kosztów
dystrybucji i kosztów w prow adzenia do obrotu. Opłaty te
zmniejszają potencjalny w zrost inw estycji.

•

Wszystkie opłaty podaw ane są w w ysokości maksymalnej. W
niektórych przypadkach inw estor może płacić niższą opłatę.
Informacje dotyczące bieżącej w ysokości opłat można
uzyskać w placów kach dystrybutorów oraz w Amundi Polska
TFI S.A.

•

Podana w ysokość rocznych opłat bieżących ma charakter
szacunkow y. Została przyjęta na podstaw ie kosztów
poniesionych przez Subfundusz w okresie od stycznia 2017 r.
do grudnia 2017 r. Wysokość opłat bieżących może co roku
ulegać
zmianie. Roczne spraw ozdanie Subfunduszu za
każdy rok obrotow y będzie zaw ierało szczegółow e informacje
dotyczące faktycznej w ysokości pobranych opłat.

•

Szczegółow e zasady dotyczące opłat znajdują się w
prospekcie informacyjnym Funduszu dostępnym na stronie
internetow ej w w w .amundi.pl.

•

Wynikiem w zorcowym służącym do ustalenia Wynagrodzenia
zmiennego jest stopa procentow a EONIA (Euro Overnight
Index Average) pow iększona o 2,5 punktów procentow ych w
skali roku, aktualizow ana każdego Dnia Wyceny, przy czymw
przypadku, gdy EONIA jest niższa od 0%, w ynikiem
w zorcowym jest stopa 2,5% w skali roku.

•

W przypadku tego Subfunduszu maksymalna opłata za w yniki
w ynosi 20% nadw yżki w yniku ponad benchmark, pod
w arunkiem dodatniej stopy zw rotu z Subfunduszu.

Opłaty pobierane z funduszu w ciągu
roku
Opłaty bieżące (2016 r.)

1,50%

Opłaty pobierane z funduszu w
określonych warunkach
szczególnych
opłata pobrana
w 2016 r.: 0,00 %

Opłata za wyniki (%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości
Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanow ią
gw arancji osiągnięcia identycznych lub podobnych w yników w
przyszłości.

6%
3%

Wykres w skazuje w ynik (w %) Subfunduszu z uw zględnieniem
kosztów , które zgodnie ze Statutem, są pokryw ane przez
Subfundusz. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za
nabycie.

0%
-3%
-6%

Subfundusz został utw orzony w 2014 roku. Do dnia 2 stycznia
2018 r. funkcjonow ał pod nazw ą Amundi Subfundusz Obligacji.
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Wynik historyczny prezentow any jest w złotych polskich (PLN).

Informacje praktyczne
Am undi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatyw ny
Inform acje praktyczne
Niniejsze Kluczow e informacje dla inw estorów opisują Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserw atyw ny („Subfundusz”)
w ydzielony w ramach Amundi Parasolow y Fundusz Inw estycyjny Otw arty („Fundusz”). Prospekt informacyjny sporządzony jest dla
całego Funduszu. Fundusz został utw orzony na podstaw ie zezw olenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansow ego (KNF) na
prow adzenie działalności w Rzeczpospolitej Polskiej i podlega jej nadzorow i.
Aktyw a i pasyw a Subfunduszu są z mocy praw a oddz ielone od aktyw ów i pasyw ów pozostałych subfunduszy w ydzielonych w ramach
Funduszu. Zobow iązania w ynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko
z aktyw ów subfunduszu, z którego w ynikają zobow iązania. Zobow iązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają poszczególne
subfundusze proporcjonalnie do udziału w artości aktyw ów netto subfunduszu w w artości aktyw ów netto Funduszu. Inw estor ma
praw o do zamiany jednostek Subfunduszu na jednostki innego subfundus zu na zasadach określonych w prospekcie informacyjny m.
Subfundusz podlega przepisom podatkow ym obow iązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonyw anie inw estycji w
Subfundusz przez inw estora może mieć w pływ na jego indyw idualną sytuację podatkow ą. W celu ustalenia obow iązków podatkow ych
w skazane jest zasięgnięcie przez inw estora porady doradcy podatkow ego lub porady praw nej. Informacje na temat aktualnej w artości
aktyw ów netto Subfunduszu na jednostkę uczestnictw a znajdują się na stronie w w w.am undi.pl.
Polityka w ynagrodzeń w Amundi Polska TFI S.A. udostępniona jest na stronie w ww.amundi.pl
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Depozytariusz: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw ie, ul. Grzybow ska 53/57, prow adzący rejestr aktywów
funduszu i subrejestry aktyw ów w szystkich subfunduszy w ydzielonych w ramach Funduszu.
Szczegółow e informacje dotyczące Subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, a
także spraw ozdania finansow e dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie w w w.am undi.pl.
Spółka Amundi Polska TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpow iedzialności za każde ośw iadczenie zaw arte w niniejsz y m
dokumencie, które w prow adza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpow iednimi częściami prospektu
informacyjnego.
Niniejsze Kluczow e informacje dla inw estorów są aktualne na dzień 2 stycznia 2018 r.
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