Klíčové informace pro investora
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Sub-Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou poskytovány ze
zákona, k porozumění povahy investice do tohoto Sub-Fondu a souvisejícím rizikům. Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak učinit
informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
Sub-Fond od SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS
ISIN code: (A) LU1681044480
Tento fond vybral Amundi Luxembourg SA, entitu z Amundi skupiny, jako svou Správcovskou Společnost

Cíle a investiční politika
Cílem tohoto Sub-Fondu je sledovat vývoj indexu MSCI Emerging Markets Asia Index („Index“) a minimalizovat odchylku mezi hodnotou SubFondu a vývojem Indexu. Sub-Fond se snaží udržet odchylku mezi Sub-fondem a Indexem zpravidla menší než 1%.
Index je „Net Total Return Index“ (index měřící čistý výnos): dividendy ponížené o daňové povinnosti jsou součástí hodnoty Indexu
MSCI Emerging Markets Asia Index je kapitálový index, který reprezentuje velké a střední trhy napříč asijskými rozvíjejícími se trhy (jak je
vysvětleno v metodologii Indexu).
Více informací o složení Indexu a provozních pravidlech je k dispozici v prospektu a na msci.com
Hodnota Indexu je k dispozici na Reuters (.dMIMS00000NUS) a Bloombergu (NDUEEGFA).
Sub-Fond bude aplikovat metodiku Nepřímé Replikace k vytvoření expozice vůči Indexu. Sub-Fond bude investovat do „swapů veškerých
výnosů“ (finanční deriváty), které poskytují vývoj Indexu výměnou za vývoj hodnoty aktiv držených Sub-Fondem. Deriváty jsou důležitou
součástí investiční strategie Sub-Fondu.
Dividendová politika: akumulační akcie automaticky zadrží a reinvestují všechen zisk v Sub-Fondu; proto hodnota kumulativních akcií
obsahuje hodnotu těchto příjmů.
Minimální doporučená doba držení je 5 let.
Akcie Sub-fondu jsou listované a kotované na jedné či více burzách. Za normálních okolností můžete obchodovat s akciemi během
obchodních hodin burzy, pokud Tvůrci Trhu udrží tržní likviditu. Pouze oprávněné protistrany (např. vybrané finanční instituce) mohou
obchodovat s akciemi přímo se Sub-Fondem na primárním trhu. Více detailů je k dispozici v prospektu.

Profil rizika a výnosů
Nižší riziko
Typicky nižší výnos

Vyšší riziko
Typicky vyšší výnos

Důležitá rizika relevantní pro Sub-Fond, která nejsou adekvátně
zachycena v indikátoru rizika:
•

Úroveň rizika tohoto Sub-Fondu hlavně reflektuje tržní riziko
pocházející z investic v rozvíjejících se trzích.

•

Historická data nemusí být spolehlivým indikátorem budoucnosti.

•

Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v průběhu času
změnit.
Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.
Vaše investice není nijak garantovaná ani chráněna.
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•

Likvidní riziko: v případě nízkých objemů na finančních
trzích může každý nákup či prodej vést k důležitým
změnám či kolísání, což může ovlivnit hodnotu vašeho
portfolia
Riziko selhání protistrany: Riziko úpadku některé
z protistran a nedodržení zasmluvněných dohod, vis-a-vis
vaše portfolio
Operační riziko: riziko úpadku či chyby některé ze
společností poskytujících správu či oceňování vašeho
portfolia.
Měnové riziko: Vystavujete se měnovému riziku mezi
měnou akcií v Indexu a měnou vaší investice.

Jakákoliv z těchto událostí může mít dopad na hodnotu vašeho
portfolia.
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Poplatky
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů Sub-Fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst
vaší investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění
investice
Vstupní poplatek*
3,00%
Výstupní poplatek*
3,00%
Poplatek za konverzi
Není
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována
před vyplacením investice.
Poplatky hrazené ze Sub-Fondu v průběhu roku
Poplatek za správu
0,20%
Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek
Není

Vstupní, výstupní a poplatek za konverzi ukázané v tabulce jsou
maximální možné hodnoty, které jsou účtovány pouze na primárním
trhu. V některých případech mohou být nižší – více informací zjistíte
od svého finančního poradce.
Poplatek za správu je vypočten na základě výdajů za aktuální rok.
Jeho hodnota se může rok od roku lišit. Obsahuje:
•
•

Výkonnostní poplatek
Transakční náklady mimo vstupní a výstupní poplatky
placené Sub-fondem při nákupu nebo prodeji jiného
nástroje kolektivního investování

Poplatky hrazené v průběhu roku jsou odhady. Přesnou hodnotu
naleznete každý rok ve výroční zprávě.

*Vstupní a výstupní poplatky jsou účtovány pouze pokud jsou akcie upsány nebo zpětně odkoupeny přímo od Sub-Fondu a neplatí pro
investory, kteří kupují nebo prodávají na burze. Tito investoři platí poplatky prostředníkům. Tyto poplatky získáte od svého prostředníka.
Pro více informací o poplatcích se podívejte do prospektu na sekci Poplatky, který je k dispozici na: amundi.com nebo amunidetf.com.

Historická výkonost
Graf má velmi malou vypovídající hodnotu
pro určení budoucího vývoje.
Anualizovaný vývoj, který je ukázán
v grafu, je očištěn o náklady Sub-Fondu.
Sub-Fond byl založen 22.března 2018.
Třída akcií byla spuštěna 22.března 2018.
Referenční měna je Euro.
Referenční index (Benchmark) je MSCI
Emerging Markets Asia

A: Historická výnosnost fondu „AMUNDI ETF EM ASIA UCITS ETF“ spravovaný Amunid Asset Managementem, od doby
jeho vzniku až do okamžiku, kdy byl absorbován „AMUNDI MSCI EM ASIA“ 22.března 2018.
B: Výkonost Sub-Fondu od doby vzniku.

Praktické informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jméno depozitáře: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Další informace o UCITS (prospekt, pravidelné reporty) jsou k dispozici v angličtině, zdarma, na této adrese: Amundi Luxembourg,
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Detaily odměňovací politiky, včetně popisu, jak jsou odměny a benefity počítány, identita lidí, kteří o odměnách a benefitech
rozhodují, jsou k dispozici na stránkách https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatoryinformation/Amundi, a tištěná verze je k dispozici na vyžádání.
Další praktické informace (např. poslední valuace, Indikativní valuace, politika transparentnosti, informace o složení aktiv v SubFondu) jsou k dispozici na stránkách amundi.com nebo amundietf.com.
UCITS obsahuje několik dalších Sub-Fondů a jiných tříd aktiv, které jsou popsány v prospektu. Změna do akcií jiného Sub-Fondu je
možná za podmínek uvedených v prospektu.
Každý Sub-Fond má vlastní část majetku a závazků z UCITS. Tím pádem, aktiva každého Sub-Fondu jsou výhradně určeny pro
vypořádání práv daného fondu, a věřitelů, kterým vyvstal závazek při založení, provozu, či likvidaci Sub-Fondu.
Tento dokument popisuje Sub-Fond UCITSu. Prospekt a pravidelné reporty jsou připravovány pro celý UCITS zmíněný na začátku
tohoto dokumentu.
Lucemburské daňové právo, které platí pro UCITS, může mít dopad na osobní daně investora.
Amundi Luxemburg SA může být považován za odpovědného pouze na základě jakéhokoliv tvrzení, obsaženého v tomto
dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo nedůsledné a je nekonzistentní s relevantní části prospektu Sub-Fondu.
****************

Tento UCITS je registrovaný v Lucembursku a je regulovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
Amundi Luxemburg SA je registrovaný v Lucembursku a je regulovaný Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Tyto klíčové inforamce pro investora jsou aktuální k 11.únoru 2019.

AMUNDI MSCI EM ASIA ETF – EUR

2

