Hirdetmény
Az Amundi Alapkezelő Zrt. (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10044149) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”) 139.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy
az általa kezelt nyilvános Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) Kezelési
szabályzata módosult, melyet a Magyar Nemzetik Bank a 2020. szeptember 9-én kelt H-KE-III415/2020. számú határozatával hagyott jóvá:
Az Alap esetében a Tájékoztató és Kezelési szabályzat főbb módosításait emeljük ki összefoglalóan nem teljes körűen -:
Kezelési szabályzat:
 Befektetési keretrendszer változása:
12. pontban Kiegészítő rendelkezés került beépítésre:
„Az Alap referenciaindexe figyelembevétele mellett aktívan kezelt, célja az index
teljesítményének meghaladása. Az Alap kockázati kitettsége túlnyomórészt az index
kibocsátóihoz kapcsolódik, de kezelése diszkrecionális, így eszközeinek kibocsátói között
találhatók indexen kívüli kibocsátók is. Az Alap figyelemmel kíséri referenciaindexéhez
kapcsolódó kockázati kitettségét, és az ettől való eltérés mértéke várhatóan korlátozott lesz.”
21. pontban a 20%-ot meghaladható mögöttes Amundi Hazai és Nemzetközi Alapok, egyéb
kollektív eszközök listája frissítésre és kibővítésre került.
….
Amundi Funds Polen Capital Global Growth
Az Alap kifejezett célja, hogy a tartási időtartam alatt (az alkalmazandó díjak felszámolása után)
felülmúlja az MSCI All Country World Index (ACWI) (a nettó osztalékokkal együtt számított)
teljesítményét. Az Alap az eszközeinek legalább 51%-át olyan vállalatok részvényeibe fekteti
be, amelyek széles körű, legalább 4 milliárd USD összegű piaci kapitalizációval rendelkeznek.
Az Alap a nettó eszközeinek legfeljebb 30%-át a feltörekvő piacokon székhellyel rendelkező
vállalatok részvényeibe fektetheti.
Az alap referenciaindexe: 100% MSCI ACWI NR Close
Alapot terhelő működési költségek: max. 2%
Amundi MSCI World ESG Leaders Select - UCITS ETF
Az Alap kifejezett célja, hogy a lehető legszorosabban kövesse az MSCI World ESG Leaders
Select 5% Issuer Capped Index teljesítményét. Ez az ETF 23 fejlett ország nagy és közepes
kapitalizációjú vállalataiban vesz fel kitettséget. Best-in-class megközelítést alkalmaz azáltal,
hogy azokat a cégeket választja ki, amelyeknek a legmagasabb az MSCI ESG besorolása.
Az alap referenciaindexe: MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index
Alapot terhelő működési költségek: max. 1%
Amundi INDEX MSCI World SRI - UCITS ETF
Az Alap kifejezett célja, hogy a lehető legszorosabban kövesse az MSCI World SRI 5% Issuer
Capped Index teljesítményét. Ez az ETF 23 fejlett ország olyan nagy és közepes kapitalizációjú
vállalataiban vesz fel kitettséget, melyek kiemelkedő környezeti, társadalmi és vállalatirányítási
(ESG) minősítéssel rendelkeznek, kizárva olyan kibocsátókat, melyek az atomenergiában, a
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dohányiparban, széniparban, alkoholban, szerencsejátékban, katonai fegyverekben, polgári
lőfegyverekben, GMO-kban és a felnőttkori szórakoztatásban vesznek részt.
Az alap referenciaindexe: MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index
Alapot terhelő működési költségek: max. 1%
Amundi MSCI World ESG Universal Select - UCITS ETF
Az Alap kifejezett célja, hogy a lehető legszorosabban kövesse az MSCI World ESG Universal
Select Index teljesítményét. Ez az ETF 23 fejlett ország robusztus ESG karakterrel rendelkező
nagy és közepes kapitalizációjú vállalataiban vesz fel kitettséget (ideértve azokat is, amelyek
besorolása a közelmúltban javult), miközben csökkenti azon vállalatoknak a súlyát, amelyek
ESG minősítése lemarad iparági társaitól és kizárja azokat a kibocsátókat, melyek a dohányés a széniparban érintettek.
Az alap referenciaindexe: MSCI World ESG Universal Select Index
Alapot terhelő működési költségek: max. 1%


Költségek frissítése: Könyvvizsgálati dj és felügyeleti díj (36. és 36.3. pontok)

Tájékoztató:
 Befektetési keretrendszer kiegészítése a kezelési szabályzat 12. pontjával összhangban (3.1. pont)
 Pénzügyi és egyéb jogi adatok adatok frissítése (főbb pontok: 7.5., 8., 11. pontok)

A dokumentumok hatályba lépése: 2020. október 19.

Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket, hogy a jelen Hirdetményünkben a módosítások főbb
pontjait emeltük ki, a tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében
kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, a módosításokkal
egységes szerkezetű Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát.
Az Alapok módosított dokumentumai (Tájékoztató és Kezelési szabályzat) a befektetők számára
megtekinthetők az Alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.amundi.hu, a
www.unicreditbank.hu, a www.spbinvest.hu, a www.con.hu, a www.raiffeisen.hu és a Felügyelet által
üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

Budapest, 2020. szeptember 19.
Amundi Alapkezelő Zrt.
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