Ta dokument je neuradni prevod dokumenta Key Investor Information za sklad AMUNDI ETF
GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR z dne 7. 2. 2022
upravljavca Amundi Asset Management.

Ključni podatki za vlagatelje
Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem KNPVP (v nadaljevanju: sklad). To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi
vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o
morebitnem vlaganju.

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE
UCITS ETF DR
Koda ISIN: (C) FR0010754200
Ta sklad upravlja Amundi Asset Management, podjetje skupine Amundi.
Cilji in naložbena politika
Razvrstitev s strani francoskega regulatorja trga (AMF): Obveznice in drugi dolžniški instrumenti, izraženi v evrih.
Z vpisom v AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR vlagate v KNPVP, ki se upravlja pasivno in
katerega cilj je kar najbolj posnemati uspešnost indeksa FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (v nadaljevanju: indeks) ne glede
na to, ali indeks raste ali pada. Sklad si prizadeva doseči stopnjo napake pri sledenju ob spreminjanju vrednosti enote premoženja in cene indeksa
največ v višini 2 %.
Indeks, ki je denominiran v evrih, in katerega kuponi se reinvestirajo (kuponi, vrednostni papirjev, ki sestavljajo indeks, so vključeni v izračun indeksa),
izračuna in objavi ponudnik indeksov FTSE MTS.
Obveznice v indeksu FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped so državne obveznice držav članic euroobmočja z zapadlostjo od 0
do 6 mesecev in z vsaj dvema bonitetnima ocenama v naložbenem razredu s strani bonitetnih agencij S&P, Moody's in Fitch, tj. najmanj BBB- pri
S&P in Fitch ter Baa3 pri Moody's.
Več informacij o sestavi indeksa in pravilih delovanja je na voljo v prospektu in na spletni strani www.ftserussell.com.
Indeks je na voljo prek agencij Reuters (EMTT6CC=) in Bloomberg (EMTT6CC).
Za posnemanje indeksa FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped družba za upravljanje uporablja »pasivno« upravljanje z metodo
neposredne replikacije, ki vključuje naložbe v finančne vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month
Capped, v razmerjih, zelo podobnih razmerjem v indeksu.
Sklad lahko za ustvarjanje dodatnih donosov uporabi zajamčene začasne prodaje vrednostnih papirjev.
Čisti dobiček sklada in njegovi čisti doseženi kapitalski dobički se samodejno reinvestirajo.
Svoje enote lahko ponovno prodate v času trgovanja na različnih borzah, če lahko vzdrževalci trga ohranjajo tržno likvidnost.
Priporočilo: ta sklad morda ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v 1 letu.

Profil tveganja in donosa
Posebna tveganja sklada, ki niso vključena v ta kazalnik, so:
• Kreditno tveganje: to je tveganje nenadnega poslabšanja kreditne
Praviloma višji donos
sposobnosti izdajatelja ali tveganje, da izdajatelj ne more izpolnjevati
Praviloma nižji donos
svojih obveznosti.
• Tveganje nasprotne stranke: to je tveganje neizpolnitve obveznosti
upravljavca trga, vključno z nasprotno stranko zamenjave celotnega
donosa, zaradi česar ta ne more izpolniti obveznosti do sklada.
Kategorija tveganj tega sklada odraža predvsem tržno tveganje
Zaradi enega od teh tveganj se lahko zniža neto vrednost sredstev
kratkoročnih državnih obveznic evrskega območja, v katera je naložen.
vašega portfelja.
Začetni vloženi kapital ni zagotovljen.
Nižje tveganje

Višje tveganje

Pretekli podatki, kot so tisti, ki se uporabljajo za izračun sintetičnega
kazalnika, morda ne kažejo zanesljivo prihodnjega profila tveganja sklada.
Kategorija tveganja, povezana s tem skladom, ni zajamčena in se lahko
sčasoma spreminja.
Najnižja kategorija ne pomeni »brez tveganja«.
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Stroški
Stroški in provizije se uporabijo za plačilo stroškov vodenja sklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno
rast vaše naložbe.
Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej
Vstopni stroški
1%
Izstopni stroški
1%
Navedeni odstotni delež je najvišji odstotek, ki ga je mogoče odšteti
vašemu kapitalu, preden se ga vloži (vstop) ali ob izplačilu (izstop).
Stroški iz sklada med letom
Upravljavska provizija
0,14 % povprečnih čistih sredstev
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih
Provizija za uspešnost
0

Pri nakupih in prodajah na sekundarnem trgu ni vstopnih ali izstopnih provizij.
Poleg prikazanih stroškov se lahko zaračunajo tudi druge provizije, kot so
posredniške provizije ali borzne provizije, na katere družba za upravljanje
nima vpliva.
Tekoči stroški temeljijo na podatkih za preteklo poslovno leto, ki se je
končalo 30. junija 2021. Ta odstotek se lahko od leta do leta razlikuje.
Izključuje:
• Provizijo za uspešnost,
• posredniške provizije, razen vstopnih in izstopnih stroškov, ki jih KNPVP
plača pri nakupu ali prodaji enot premoženja drugega KNPVP.

Za več informacij o stroških tega sklada glejte poglavje »Stroški in prispevki« v prospektu sklada, ki je na voljo na spletni strani amundietf.com.

Uspešnost ni vedno enaka in ni zagotovilo za prihodnjo uspešnost.
Medletna uspešnost, predstavljena v tem grafu, je izračunana po odbitku
vseh provizij, ki jih sklad zaračuna. Sklad je bil ustanovljen 22. junija 2009.
Referenčna valuta je evro.
Primerjalni indeks je: FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month
Capped.
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Uporabne informacije
•
•
•
•
•

Depozitar: CACEIS Bank.
Vzdrževalec trga: Société Générale Corporate and Investment Banking. Primarni kotacijski trg za enote sklada: Euronext Paris.
Primarni trg kotacije enot sklada: Euronext Pariz
Najnovejši prospekt in dokumenti o periodičnih razkritjih ter vse druge koristne informacije so brezplačno na voljo pri družbi za upravljanje.
Posodobljeni podatki o politiki prejemkov družbe za upravljanje so na voljo na njenem spletnem mestu, če jim pošljete pisno zahtevo, pa vam jih
pošljejo brezplačno.
• V tej politiki so opisane zlasti metode izračuna, ki se uporabljajo za prejemke in ugodnosti nekaterih kategorij zaposlenih, subjekti, odgovorni za
njihovo dodelitev, in sestava komisije za prejemke.
• Čista vrednost sredstev sklada je na voljo na zahtevo pri družbi za upravljanje in na njeni spletni strani amundietf.com. Okvirno neto vrednost
sredstev objavi Euronext Paris v realnem času med trgovalnimi urami.
• KNPVP ni odprt za rezidente Združenih držav Amerike oziroma za »osebe ZDA«, kot so opredeljene na spletnem mestu družbe za upravljanje
amundietf.com in/ali v prospektu.
• Politika preglednosti in podatki o sestavi sredstev skladov so na voljo na naslovu amundietf.com.
• Glede na vaš osebni davčni položaj je morda treba plačati davek od kapitalskih dobičkov in vseh prihodkov, povezanih z lastništvom vrednostnih
papirjev v skladu. Svetujemo, da se o tem posvetujete z običajnim svetovalcem.
• Družba Amundi Asset Management je lahko odgovorna samo pod pogojem, da je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali
neskladna z ustreznimi deli prospekta KNPVP.
Ta sklad je odobren v Franciji in ga ureja francoski regulator trga (AMF).
Družbi Amundi Asset Management se izda dovoljenje v Franciji, ureja jo Autorité des Marchés Financiers (francoski regulator finančnih trgov).
Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 7. februarja 2022.
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