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Vedlegg II
Detaljert sammenligning mellom overdragende og mottakende underfond
Tabellen nedenfor viser de viktigste forskjellene mellom overdragende og mottakende
underfond. De andre egenskapene til overdragende og mottakende underfond er de samme.
Overdragende underfond
Amundi Funds II –
Absolute Return Currencies

Mottakende underfond
Amundi Funds
Global Macro Forex
Målsetning

Har som mål å oppnå en positiv avkastning i alle
typer markedsforhold når målt over den
anbefalte holdingperioden.

Å oppnå en positiv avkastning i alle typer
markedsforhold (absolutt avkastning-strategi).
Nærmere bestemt søker underfondet å oppnå
bedre resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
EONIA (compounded daily)-indeksen i løpet av
den anbefalte holdingperioden og samtidig
tilby kontrollert risikoeksponering. For
indikasjonsformål, gitt risikoprofilen, forventes
avkastningen å være høyere enn (før
gjeldende gebyrer) i EONIA-indeksen + 3 % per
år.
Underfondet har som mål ikke å overstige en
value at risk (VaR) på 6 % (ex-ante
12 måneders VaR på 95 %).

Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i et bredt
utvalg valutaer fra rundt om i verden.
Underfondet kan også investere i obligasjoner
(hovedsakelig kortsiktige obligasjoner) og
pengemarkedspapirer
og
innskudd.
Underfondet har som mål å dra nytte av
endringer i valutakurser og kan sikre
valutaeksponering. Underfondets renteperiode
overstiger ikke 12 måneder. Underfondet kan
investere i alle fritt og ikke-fritt konvertible
valutaer. Underfondet kan investere opptil 10 %
av sine aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
eksponering (enten langvarig eller kortvarig) for
ulike aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
Dette kan generere en høy gjeldsgrad. Særlig
kan underfondet investere i terminkontrakter
og opsjoner. Underfondets lange posisjoner vil
til enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
posisjoner.

Underfondet investerer vanligvis det meste av
dets aktiva i pengemarkedsinstrumenter og
obligasjoner av investeringsgrad, og dets
resultater
kommer
hovedsakelig
fra
investeringsallokering mellom ulike strategier
for valutaarbitrasje. Målet er å få verdi fra
det
svært
flytende
og
svingende
valutamarkedet.
Nærmere bestemt investerer underfondet
minst
67 %
av
aktiva
i
pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner
av investeringsgrad som er utstedt rundt om i
verden og notert i OECD-land.
I tillegg til å følge de ovennevnte policyene
kan underfondet også investere i innskudd og
opptil 10 % av netto aktiva i UCITS/UCIs.
Det er ingen valutabegrensninger på disse
investeringene. Underfondet bruker i stor
grad derivater for å redusere ulike risikoer, for
effektiv porteføljeforvaltning og som en måte
å oppnå eksponering (langvarig eller kortvarig)
for ulike aktiva, markeder eller andre
investeringsmuligheter (inkludert derivater
som fokuserer på utenlandsk valuta).
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Basisvaluta
EUR

EUR
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
erfaring med investering i underfondet
lignende fond
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
eller hele den investerte kapitalen
• som ønsker å øke verdien på investeringen i
• som ønsker å øke verdien på investeringen
løpet av den anbefalte holdingperioden
i løpet av den anbefalte holdingperioden
Hovedrisikoer
• Kollektiv investering
• Motpart
• Motpart
• Kreditt
• Kreditt
• Valuta
• Valuta
• Mislighold
• Derivater (omfattende bruk)
• Derivater
• Fremvoksende markeder
• Fremvoksende markeder
• Sikring
• Sikring
• Rentenivå
• Rentenivå
• Gjeldsgrad
• Investeringsfond
• Likviditet
• Gjeldsgrad
• Marked
• Likviditet
• Pengemarkedsinvesteringer
• Forvaltning
• Operasjonell
• Marked
• Korte posisjoner
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
3 år
1 år
Risikostyringsmetode
Absolutt VaR
Absolutt VaR
Referanseportefølje for risiko
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Maksimal forventet gjeldsgrad
700 %
1200 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 0 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 0 %
Forventet: 15 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 90 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Asia (Ex. Japan) Equity

Mottakende underfond
Amundi Funds Equity Asia Concentrated
hvis navn endres til «Amundi Funds Asia
Equity Concentrated»

Målsetning
Har som mål å øke verdien på investeringen din
Har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst.
i løpet av den anbefalte holdingperioden.
Nærmere bestemt søker underfondet å oppnå
bedre resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
MSCI AC Asia ex Japan-indeksen i løpet av den
anbefalte holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i et bredt
Underfondet investerer i asiatiske aksjer
utvalg aksjer i selskaper som er basert i eller
(eksklusive Japan).
gjør mesteparten av sin virksomhet i land i Asia,
Nærmere bestemt investerer underfondet
eksklusive Japan, hvorav noen kan betraktes
minst 67 % av aktiva i aksjer og aksjerelaterte
som fremvoksende markeder.
instrumenter i selskaper som har hovedkvarter
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine
i eller driver omfattende virksomhet i Asia
aktiva i andre UCI- og UCITS-fond. Underfondet
(eksklusive Japan og inklusive Kina).
kan fra tid til annen investere og ha direkte
Investeringer i kinesiske verdipapirer kan
tilgang til Kina A-andeler via Stock Connect med
utføres enten via autoriserte markeder i
en eksponering på opptil 10 % av netto aktiva.
Hongkong
eller
via
Stock
Connect.
Underfondet kan bruke derivater til å redusere
Underfondet kan investere opptil 10 % av
ulike
risikoer
eller
for
effektiv
netto aktiva i Kina A-aksjer og B-aksjer
porteføljeforvaltning.
(sammenlagt).
Det
er
ingen
valutabegrensninger på disse investeringene.
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
underfondet også investere i andre aksjer,
aksjerelaterte instrumenter, konvertible
obligasjoner,
obligasjoner,
pengemarkedsinstrumenter og innskudd, og
kan investere opptil 10 % av netto aktiva i
UCITS/UCIs.
Underfondet kan bruke derivater til sikring og
effektiv porteføljeforvaltning.
Basisvaluta
EUR

USD
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• som ønsker å øke verdien på investeringen i
løpet av den anbefalte holdingperioden
• Regnes som et aksjebasert underfond for
tyske skatteformål.

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• som ønsker å øke verdien på investeringen
i løpet av den anbefalte holdingperioden
• Regnes som et aksjebasert underfond for
tyske skatteformål.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedrisikoer
Kollektiv investering
• Konsentrasjon
Konsentrasjon
• Motpart
Valuta
• Landrisiko – Kina
Fremvoksende markeder
• Valuta
Aksje
• Mislighold
Investering i Kina A-aksjer via Stock
• Derivater
Connect
• Fremvoksende markeder
Likviditet
• Aksje
Marked
• Sikring
Operasjonell
• Investeringsfond
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• Operasjonell
Anbefalt holdingperiode
5 år
5 år
Risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
MSCI AC Asia ex Japan Index
Ikke aktuelt
Maksimal forventet gjeldsgrad
30 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 10 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 20 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 0 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 90 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Emerging Markets Equity

Mottakende underfond
Amundi Funds Equity Emerging World
hvis navn endres til «Amundi Funds Emerging
World Equity»
Målsetning

Har som mål å øke verdien på investeringen din
i løpet av den anbefalte holdingperioden.

Har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst.
Nærmere bestemt søker underfondet å
oppnå bedre resultat (etter gjeldende
gebyrer) enn MSCI Emerging Markets Freeindeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i et bredt
utvalg aksjer i selskaper som er basert i eller
gjør mesteparten av sin virksomhet i
fremvoksende markeder.
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine
aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
Underfondet kan bruke derivater til å redusere
ulike
risikoer
eller
for
effektiv
porteføljeforvaltning.
Underfondet kan fra tid til annen investere og
ha direkte tilgang til Kina A-andeler via Stock
Connect med en eksponering på opptil 10 % av
netto aktiva.

Underfondet investerer hovedsakelig i aksjer i
fremvoksende markeder.
Nærmere bestemt investerer underfondet
minst 67 % av aktiva i aksjer og aksjerelaterte
instrumenter i selskaper som har hovedkvarter
i eller driver omfattende virksomhet i Afrika,
Amerika, Asia og Europa. Investeringer i
kinesiske verdipapirer kan utføres enten via
autoriserte markeder i Hongkong eller via
Stock Connect. Underfondet kan også
investere
i
P-notes
for
effektiv
porteføljeforvaltning. Underfondets totale
investeringseksponering for Kina A-aksjer og
B-aksjer (sammenlagt) vil være under 30 % av
netto aktiva. Det er ingen valutabegrensninger
på disse investeringene.
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
underfondet også investere i andre aksjer,
aksjerelaterte instrumenter, konvertible
obligasjoner,
obligasjoner,
pengemarkedsinstrumenter og innskudd, og
kan investere opptil 10 % av netto aktiva i
UCITS/UCIs.
Underfondet kan bruke derivater til sikring og
effektiv porteføljeforvaltning.
Basisvaluta

EUR

USD
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

som ønsker å øke verdien på investeringen i
• som ønsker å øke verdien på investeringen
løpet av den anbefalte holdingperioden
i løpet av den anbefalte holdingperioden
Regnes som et aksjebasert underfond for
• Regnes som et aksjebasert underfond for
tyske skatteformål.
tyske skatteformål.
Hovedrisikoer
Kollektiv investering
• Motpart
Konsentrasjon
• Landrisiko: Kina
Motpart
• Valuta
Fremvoksende markeder
• Mislighold
Aksje
• Derivater
Investering i Kina A-aksjer via Stock
• Fremvoksende markeder
Connect
• Aksje
Likviditet
• Sikring
Marked
• Investeringsfond
Operasjonell
• Likviditet
Russland
• Forvaltning
• Marked
• Operasjonell
Anbefalt holdingperiode
6 år
5 år
Risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
MSCI Emerging Markets Index
Ikke aktuelt
Maksimal forventet gjeldsgrad
100 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 10 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 20 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 0 %
Forventet: 5 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 90 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
hvis navn endres til «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Målsetning

Har som mål å øke verdien på investeringen din
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

Har som mål å oppnå en kombinasjon av
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
Underfondet søker spesifikt å oppnå bedre
resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)indeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet
investerer
hovedsakelig
i
Underfondet investerer hovedsakelig i
europeiske obligasjoner av investeringsgrad
gjeldsinstrumenter
(obligasjoner
og
utstedt i euro, fra en rekke utstedere, inkludert
pengemarkedsinstrumenter) som er utstedt i
stater, selskaper og overnasjonale organer.
euro.
Investeringer
kan
inkludere
Underfondet investerer ikke i aksjer eller
pantesikrede verdipapirer (MBS).
konvertible verdipapirer.
Underfondet investerer spesifikt minst 67 % av
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine
sine aktiva i euro-pålydende instrumenter.
aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
Disse er:
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
- gjeldsinstrumenter som er utstedt av stater
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
eller statlige organer i eurosonen eller
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
overnasjonale organer som for eksempel
eksponering (enten langvarig eller kortvarig)
Verdensbanken
for
ulike
aktiva,
markeder
eller
- gjeldsinstrumenter av investeringsgrad fra
inntektsstrømmer.
selskaper
Underfondets bruk av derivater kan generere
- MBS (opptil 20 % av netto aktiva)
en høy gjeldsgrad. Særlig kan underfondet
investere i rentebytteavtaler på kort og
Underfondet investerer minst 50 % av netto
mellomlang sikt Underfondets lange posisjoner
forvaltningskapital i obligasjoner utstedt i
vil til enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
euro.
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
posisjoner.
underfondet også investere i andre typer
gjeldsinstrumenter og innskudd, og kan
investere opptil følgende prosentandel av
sine netto aktiva i følgende:
- konvertible obligasjoner: 25 %
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
- UCITS/UCIs: 10 %
Underfondets eksponering for betingede
konvertible obligasjoner er begrenset til 10 %
av netto aktiva.
Underfondet bruker derivater for å redusere
ulike
risikoer
og
for
effektiv
porteføljeforvaltning. Underfondet kan bruke
kredittderivater (opptil 40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

EUR
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Investorprofil
Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
Kollektiv investering
• Motpart
Konsentrasjon
• Kreditt
Motpart
• Valuta
Kreditt
• Mislighold
Valuta
• Derivater
Derivater (omfattende bruk)
• Sikring
Sikring
• Høy avkastning
Rentenivå
• Rentenivå
Gjeldsgrad
• Investeringsfond
Likviditet
• Likviditet
Marked
• Forvaltning
Pengemarkedsinvesteringer
• Marked
Operasjonell
• MBS/ABS
Korte posisjoner
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
3 år
3 år
Risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Ikke aktuelt
Maksimal forventet gjeldsgrad
450 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 5 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 10 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 40 %
Forventet: 30 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Euro Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Euro Government
hvis navn endres til «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Målsetning
Har som mål å øke verdien på investeringen din
Har som mål å oppnå en kombinasjon av
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
holdingperioden.
Nærmere bestemt har underfondet som mål å
oppnå bedre resultat (etter gjeldende gebyrer)
enn indeksen JP Morgan EMU Government Bond
Investment
Grade
i
den
anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i
Underfondet investerer hovedsakelig i euroobligasjoner utstedt av stater i eurosonen.
pålydende obligasjoner utstedt av europeiske
Nærmere bestemt investerer underfondet
stater. Underfondet kan også investere opptil
minst 51 % av sine aktiva i obligasjoner som
30 % av aktiva i selskapsobligasjoner utstedt av
er pålydende i euro, og som er utstedt eller
europeiske selskaper og pålydende i enten
garantert av et medlemsland i eurosonen.
euro eller andre valutaer, forutsatt at disse
Det er ingen rating- eller valutabegrensninger
hovedsakelig er sikret i euro. Underfondet
på disse investeringene.
investerer ikke i aksjer eller konvertible
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
verdipapirer. Underfondet kan investere opptil
underfondet også investere i andre typer
10 % av sine aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
obligasjoner, i pengemarkedsinstrumenter og
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
i
innskudd
samt
opptil
følgende
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
prosentandeler
av
sine
netto
aktiva
i
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
følgende:
eksponering (langvarig eller kortvarig) for ulike
- konvertible obligasjoner: 25 %
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
Underfondets bruk av derivater kan generere
- UCITS/UCIs: 10 %
en høy gjeldsgrad. Særlig kan underfondet
Investeringer som ikke er denominert i euro
investere i rentebytteavtaler på kort og
tar sikte på å være sikret mot euro.
mellomlang sikt Underfondets lange posisjoner
Underfondet bruker derivater for å redusere
vil til enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
ulike risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
og som en måte å oppnå eksponering
posisjoner.
(langvarig eller kortvarig) for ulike aktiva,
markeder eller andre investeringsmuligheter
(inkludert derivater som fokuserer på renter,
volatilitet og inflasjon). Underfondet kan
bruke statlige kredittapsforsikringer (opptil
40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

EUR
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

Kollektiv investering
Konsentrasjon
Motpart
Kreditt
Valuta
Derivater (omfattende bruk)
Sikring
Rentenivå
Gjeldsgrad
Marked
Pengemarkedsinvesteringer
Operasjonell
Korte posisjoner

•
•

eller lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Motpart
• Kreditt
• Mislighold
• Derivater
• Sikring
• Rentenivå
• Investeringsfond
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode

3 år

3 år
Risikostyringsmetode

Relativ VaR

Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
JP Morgan GBI EMU Index
Ikke aktuelt
Maksimal forventet gjeldsgrad
450 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 0 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 60 %
Forventet: 35 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Euro Corporate Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Euro Corporate
hvis navn endres til «Amundi Funds Euro
Corporate Bond»

Målsetning
Har som mål å oppnå en kombinasjon av
Har som mål å øke verdien på investeringen din
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
Nærmere bestemt søker underfondet å oppnå
holdingperioden.
bedre resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
Bloomberg Barclays Euro-Agg Corporates (E)indeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet
investerer
hovedsakelig
i
selskapsobligasjoner av investeringsgrad utstedt
i euro. Underfondet kan også investere i
obligasjoner fra utstedere i fremvoksende
markeder
og,
på
hjelpegrunnlag,
statsobligasjoner.
Underfondet kan investere opptil 10 % av aktiva
i betingede konvertible obligasjoner.
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine
aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
eksponering (langvarig eller kortvarig) for ulike
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
Underfondets bruk av derivater kan generere
en høy gjeldsgrad. Særlig kan underfondet
investere i rentebytteavtaler på kort og
mellomlang sikt.

Underfondet investerer hovedsakelig i
selskapsog
statsobligasjoner
av
investeringsgrad som er utstedt i euro.
Nærmere bestemt investerer underfondet
minst 67 % av aktiva i obligasjoner av
investeringsgrad pålydende i euro som er
utstedt eller garantert av et medlemsland i
eurosonen, eller som er utstedt av selskaper
rundt om i verden og notert i et europeisk
marked.
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
underfondet også investere i andre typer
obligasjoner, i pengemarkedsinstrumenter og
i
innskudd
samt
opptil
følgende
prosentandeler av sine netto aktiva i
følgende:
- konvertible obligasjoner: 25 %
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
- UCITS/UCIs: 10 %
Underfondets eksponering for betingede
konvertible obligasjoner er begrenset til 10 %
av netto aktiva.
Underfondet kan bruke derivater til sikring og
effektiv porteføljeforvaltning.
Underfondet kan bruke kredittderivater
(opptil 40 % av netto aktiva).

Basisvaluta
EUR

EUR
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•

erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Motpart
• Kreditt
• Valuta
• Mislighold
• Derivater
• Sikring
• Høy avkastning
• Rentenivå
• Investeringsfond
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse

Kollektiv investering
Konsentrasjon
Betingede konvertible obligasjoner
Motpart
Kreditt
Valuta
Derivater (omfattende bruk)
Fremvoksende markeder
Sikring
Rentenivå
Gjeldsgrad
Likviditet
Marked
Pengemarkedsinvesteringer
Operasjonell
Korte posisjoner
Anbefalt holdingperiode
3 år
3 år
Risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
95 % ICE BofA ML EMU Corporate Bonds Large
Ikke aktuelt
Cap Index; 5 % JP Morgan 1 Month Euro Cash
Index
Maksimal forventet gjeldsgrad
400 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 5 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 10 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 10 %
Forventet: 5 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Global Aggregate Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Global Aggregate
hvis navn endres til «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»
Målsetning
Har som mål å øke verdien på investeringen din
Har som mål å oppnå en kombinasjon av
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
holdingperioden.
Underfondet søker spesifikt å oppnå bedre
resultat (etter gjeldende gebyrer) enn Bloomberg
Barclays Global Aggregate Hedged (USD)indeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i ulike
Underfondet investerer hovedsakelig i
typer obligasjoner av investeringsgrad, og i
gjeldsinstrumenter
av
investeringsgrad
pengemarkedspapirer, fra en rekke utstedere,
(obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter)
inkludert
stater,
lokale
myndigheter,
fra utstedere rundt om i verden, inkludert
overnasjonale organer, internasjonale offentlige
fremvoksende markeder. Investeringene kan
organer og selskaper fra hvor som helst i verden
omfatte pantelånssikrede verdipapirer (MBS)
Disse obligasjonene er utstedt i OECD-valutaer
og aktivasikrede verdipapirer (ABS).
Underfondet investerer spesifikt minst 67 % av sine
eller andre konvertible valutaer.
aktiva i gjeldsinstrumenter som er utstedt eller garantert
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine
av OECD-stater eller utstedt av bedriftsenheter, inkludert
MBS-er og ABS-er av investeringsgrad. Det er ingen
aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
valutabegrensninger
på
disse
investeringene.
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
Underfondet kan investere mindre enn 25 %
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
av netto aktiva i kinesiske obligasjoner
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
denominert i lokal valuta, og investeringer
eksponering (langvarig eller kortvarig) for ulike
kan foretas indirekte eller direkte (dvs. via
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
direkte CIBM-tilgang) i kinesiske obligasjoner.
Underfondets bruk av derivater kan generere
MBS-enes underliggende lån kan være
en høy gjeldsgrad. Særlig kan underfondet
kommersielle lån eller boliglån, og MBS-ene
investere i rentebytteavtaler på kort og
kan være med eller uten en hvilken som helst
mellomlang sikt Underfondets lange posisjoner
form for offentlig kredittstøtte.
vil til enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
Underfondets eksponering for MBS-er og
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
ABS-er er begrenset til 40 % av netto aktiva.
posisjoner.
Dette omfatter indirekte eksponering
gjennom verdipapirer som opplyses senere
(TBA), som er begrenset til 20 % av netto
aktiva.
Underfondet investerer minst 80 % av sine
aktiva i verdipapirer av investeringsgrad.
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
underfondet også investere i andre typer
gjeldsinstrumenter og innskudd, og kan
investere opptil følgende prosentandel av
sine netto aktiva i følgende:
- konvertible obligasjoner: 25 %
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
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- UCITS/UCIs: 10 %
Underfondets eksponering for betingede
konvertible obligasjoner er begrenset til 10 %
av netto aktiva.
Underfondet bruker derivater for å redusere
ulike risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning
og som en måte å oppnå eksponering
(langvarig eller kortvarig) for ulike aktiva,
markeder eller andre investeringsmuligheter
(inkludert derivater som fokuserer på
kredittrenter
og
utenlandsk
valuta).
Underfondet kan bruke kredittderivater
(opptil 40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

USD
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektiv investering
Motpart
Kreditt
Valuta
Derivater (omfattende bruk)
Fremvoksende markeder
Sikring
Rentenivå
Gjeldsgrad
Likviditet
Marked
Pengemarkedsinvesteringer
Operasjonell
Korte posisjoner

4 år

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Motpart
• Landrisiko – Kina
• Kreditt
• Valuta
• Mislighold
• Derivater
• Fremvoksende markeder
• Sikring
• Høy avkastning
• Rentenivå
• Investeringsfond
• Gjeldsgrad
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• MBS/ABS
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
3 år
Risikostyringsmetode
17

Relativ VaR

Relativ VaR

Referanseportefølje for risiko
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
Bloomberg Barclays Global Aggregate)-indeksen
(sikret i USD)
Maksimal forventet gjeldsgrad
600 %
700 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 5 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 10 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 10 %
Forventet: 5 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi Funds II – Global Inflation-Linked
Short-Term

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Global Inflation
hvis navn endres til «Amundi Funds Global
Inflation Bond»
Målsetning
Har som mål å øke realverdien på investeringen din
Har som mål å oppnå en kombinasjon av inntekt og
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
kapitalvekst (totalavkastning). Nærmere bestemt
holdingperioden.
søker underfondet å oppnå bedre resultat
(etter gjeldende gebyrer) enn Bloomberg
Barclays WGILB All Markets Euro Hedgedindeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet
investerer
hovedsakelig
i
Underfondet
investerer
hovedsakelig
i
inflasjonskoblede obligasjoner av investeringsgrad
internasjonale inflasjonskoblede obligasjoner.
utstedt av OECD-stater eller av lokale
Nærmere bestemt investerer underfondet minst
myndigheter, overnasjonale organer og
50 % av netto aktiva i inflasjonskoblede
internasjonale offentlige organer, som er
obligasjoner av investeringsgrad som er utstedt i
pålydende i euro eller andre valutaer, forutsatt at
valutaen i et OECD-land eller EUdisse hovedsakelig er sikret i euro. Underfondet vil
medlemsland.
hovedsakelig investere i obligasjoner hvis
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
gjenværende
løpetid
ikke
overstiger
underfondet også investere i andre typer
60 måneder. Underfondet investerer ikke i
obligasjoner, i pengemarkedsinstrumenter og
aksjer eller konvertible verdipapirer.
i
innskudd
samt
opptil
følgende
Underfondet kan investere opptil 10 % av sine aktiva
prosentandeler av sine netto aktiva i
i andre UCI- og UCITS-fond.
følgende:
Underfondet bruker i stor grad derivater for å
- konvertible obligasjoner: 25 %
redusere
ulike
risikoer,
for
effektiv
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
- UCITS/UCIs: 10 %
eksponering (enten langvarig eller kortvarig) for ulike
Investeringer som ikke er denominert i euro tar
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
sikte på å være sikret mot euro.
Dette kan generere en høy gjeldsgrad. Særlig kan
Underfondet bruker derivater for å redusere ulike
underfondet investere i rentebytteavtaler på kort
risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning og som
og mellomlang sikt. Underfondets lange posisjoner
en måte å oppnå eksponering (langvarig eller
vil til enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
kortvarig) for ulike aktiva, markeder eller andre
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
investeringsmuligheter (inkludert derivater
posisjoner
som fokuserer på kreditt, renter, utenlandsk
valuta og inflasjon). Underfondet kan bruke
kredittderivater (opptil 40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

EUR
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
19

•
•

som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•

som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Kollektiv investering
• Motpart
• Motpart
• Kreditt
• Kreditt
• Mislighold
• Derivater (omfattende bruk)
• Derivater
• Sikring
• Sikring
• Rentenivå
• Rentenivå
• Gjeldsgrad
• Investeringsfond
• Likviditet
• Likviditet
• Marked
• Forvaltning
• Pengemarkedsinvesteringer
• Marked
• Operasjonell
• Operasjonell
• Korte posisjoner
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
3 år
3 år
Risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
Bloomberg Barclays World Government
Ikke aktuelt
Inflation-Linked Bonds 1-5 Yrs (hedged to EUR)
Index
Maksimal forventet gjeldsgrad
350 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS
Forventet: 0 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT
Forventet: 0 %
Forventet: 30 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 100 %
Forvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi SICAV II – Euro Aggregate Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Euro Aggregate
hvis navn endres til «Amundi Funds Euro
Aggregate Bond»
Målsetning

Har som mål å øke verdien på investeringen din
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

Har som mål å oppnå en kombinasjon av
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
Underfondet søker spesifikt å oppnå bedre
resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E)indeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet søker å oppnå dette målet ved å
Underfondet investerer hovedsakelig i
investere i Amundi Funds II – Euro Aggregate
gjeldsinstrumenter
(obligasjoner
og
Bond Master Sub-Fund.
pengemarkedsinstrumenter) som er utstedt i
Hovedunderfondet investerer hovedsakelig i
euro.
Investeringer
kan
inkludere
europeiske obligasjoner av investeringsgrad
pantesikrede verdipapirer (MBS).
utstedt i euro, fra en rekke utstedere, inkludert
Underfondet investerer spesifikt minst 67 % av
stater, selskaper og overnasjonale organer.
sine aktiva i euro-pålydende instrumenter.
Hovedunderfondet investerer ikke i aksjer eller
Disse er:
konvertible verdipapirer.
- gjeldsinstrumenter som er utstedt av stater
Hovedunderfondet kan investere opptil 10 % av
eller statlige organer i eurosonen eller
sine aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
overnasjonale organer som for eksempel
Hovedunderfondet bruker i stor grad derivater
Verdensbanken
for å redusere ulike risikoer, for effektiv
- gjeldsinstrumenter av investeringsgrad fra
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
selskaper
eksponering (enten langvarig eller kortvarig)
for
ulike
aktiva,
markeder
eller
- MBS (opptil 20 % av netto aktiva)
inntektsstrømmer.
Underfondet investerer minst 50 % av netto
Hovedunderfondets bruk av derivater kan
forvaltningskapital i obligasjoner utstedt i
generere en høy gjeldsgrad. Særlig kan
euro.
hovedunderfondet
investere
i
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
rentebytteavtaler på kort og mellomlang sikt
underfondet også investere i andre typer
Hovedunderfondets lange posisjoner vil til
gjeldsinstrumenter og innskudd, og kan
enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
investere opptil følgende prosentandel av
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
sine netto aktiva i følgende:
posisjoner.
- konvertible obligasjoner: 25 %
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
- UCITS/UCIs: 10 %
Underfondets eksponering for betingede
konvertible obligasjoner er begrenset til 10 %
av netto aktiva.
Underfondet bruker derivater for å redusere
ulike
risikoer
og
for
effektiv
porteføljeforvaltning. Underfondet kan bruke
kredittderivater (opptil 40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

EUR
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Investorprofil
Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
Kollektiv investering
• Motpart
Konsentrasjon
• Kreditt
Motpart
• Valuta
Kreditt
• Mislighold
Valuta
• Derivater
Derivater (omfattende bruk)
• Sikring
Sikring
• Høy avkastning
Rentenivå
• Rentenivå
Gjeldsgrad
• Investeringsfond
Likviditet
• Likviditet
Marked
• Forvaltning
Pengemarkedsinvesteringer
• Marked
Operasjonell
• MBS/ABS
Korte posisjoner
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
3 år
3 år
Hovedunderfondets risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index
Ikke aktuelt
Hovedunderfondets høyeste forventede gjeldsgrad
450 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 5 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 10 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 40 %
Forventet: 30 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Hovedunderfondets investeringsforvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi SICAV II – Euro Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Euro Government
hvis navn endres til «Amundi Funds Euro
Government Bond»

Målsetning
Har som mål å øke verdien på investeringen din og gi
Har som mål å oppnå en kombinasjon av inntekt og
inntekt i løpet av den anbefalte holdingperioden.
kapitalvekst (totalavkastning). Nærmere bestemt
har underfondet som mål å oppnå bedre
resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
indeksen JP Morgan EMU Government Bond
Investment
Grade
i
den
anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet investerer hovedsakelig i
Underfondet søker å oppnå dette målet ved å
obligasjoner utstedt av stater i eurosonen.
investere i Amundi Funds II - Euro Bond Master
Nærmere bestemt investerer underfondet
Sub-Fund.
minst 51 % av sine aktiva i obligasjoner som
Hovedunderfondet investerer hovedsakelig i
er pålydende i euro, og som er utstedt eller
euro-pålydende obligasjoner utstedt av
garantert av et medlemsland i eurosonen.
europeiske stater. Hovedunderfondet kan også
Det er ingen rating- eller valutabegrensninger
investere opptil 30 % av sine aktiva i
på disse investeringene.
selskapsobligasjoner utstedt av europeiske
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
selskaper og pålydende i enten euro eller
underfondet også investere i andre typer
andre valutaer, forutsatt at disse hovedsakelig
obligasjoner, i pengemarkedsinstrumenter og
er sikret i euro. Hovedunderfondet investerer
i
innskudd
samt
opptil
følgende
ikke i aksjer eller konvertible verdipapirer.
prosentandeler av sine netto aktiva i
Hovedunderfondet kan investere opptil 10 % av
følgende:
sine aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
- konvertible obligasjoner: 25 %
Hovedunderfondet bruker i stor grad derivater
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
for å redusere ulike risikoer, for effektiv
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
- UCITS/UCIs: 10 %
eksponering (langvarig eller kortvarig) for ulike
Investeringer som ikke er denominert i euro
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
tar sikte på å være sikret mot euro.
Hovedunderfondets bruk av derivater kan
Underfondet bruker derivater for å redusere
generere en høy gjeldsgrad. Særlig kan
ulike risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning
hovedunderfondet
investere
i
og som en måte å oppnå eksponering
rentebytteavtaler på kort og mellomlang sikt
(langvarig eller kortvarig) for ulike aktiva,
Hovedunderfondets lange posisjoner vil til
markeder eller andre investeringsmuligheter
enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
(inkludert derivater som fokuserer på renter,
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
volatilitet og inflasjon). Underfondet kan
posisjoner.
bruke statlige kredittapsforsikringer (opptil
40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

EUR
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

Kollektiv investering
Konsentrasjon
Motpart
Kreditt
Valuta
Derivater (omfattende bruk)
Sikring
Rentenivå
Gjeldsgrad
Marked
Pengemarkedsinvesteringer
Operasjonell
Korte posisjoner

•
•

erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Motpart
• Kreditt
• Mislighold
• Derivater
• Sikring
• Rentenivå
• Investeringsfond
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode

3 år

3 år
Hovedunderfondets risikostyringsmetode
Relativ VaR
Forpliktelse
Referanseportefølje for risiko
JP Morgan GBI EMU Index
Ikke aktuelt
Hovedunderfondets høyeste forventede gjeldsgrad
450 %
110 %
Eksponering av aktiva for TRS (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 0 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 0 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 60 %
Forventet: 35 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Hovedunderfondets investeringsforvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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Overdragende underfond
Amundi SICAV II – Global Aggregate Bond

Mottakende underfond
Amundi Funds Bond Global Aggregate
hvis navn endres til «Amundi Funds Global
Aggregate Bond»
Målsetning
Har som mål å øke verdien på investeringen din
Har som mål å oppnå en kombinasjon av
og gi inntekt i løpet av den anbefalte
inntekt og kapitalvekst (totalavkastning).
holdingperioden.
Underfondet søker spesifikt å oppnå bedre
resultat (etter gjeldende gebyrer) enn
Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged
(USD)-indeksen i løpet av den anbefalte
holdingperioden.
Investeringspolitikk
Underfondet søker å oppnå dette målet ved å
Underfondet investerer hovedsakelig i
investere i Amundi Funds II – Global Aggregate
gjeldsinstrumenter
av
investeringsgrad
Bond Master Sub-Fund.
(obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter)
fra utstedere rundt om i verden, inkludert
Hovedunderfondet investerer hovedsakelig i
fremvoksende markeder. Investeringene kan
ulike typer obligasjoner av investeringsgrad, og i
omfatte pantelånssikrede verdipapirer (MBS)
pengemarkedspapirer, fra en rekke utstedere,
og aktivasikrede verdipapirer (ABS).
inkludert
stater,
lokale
myndigheter,
Underfondet investerer spesifikt minst 67 % av sine
overnasjonale organer, internasjonale offentlige
aktiva i gjeldsinstrumenter som er utstedt eller garantert
organer og selskaper fra hvor som helst i verden
av OECD-stater eller utstedt av bedriftsenheter, inkludert
Disse obligasjonene er utstedt i OECD-valutaer
MBS-er og ABS-er av investeringsgrad. Det er ingen
valutabegrensninger
på
disse
investeringene.
eller andre konvertible valutaer.
Underfondet kan investere mindre enn 25 %
Hovedunderfondet kan investere opptil 10 % av
av netto aktiva i kinesiske obligasjoner
sine aktiva i andre UCI- og UCITS-fond.
denominert i lokal valuta, og investeringer
Hovedunderfondet bruker i stor grad derivater
kan foretas indirekte eller direkte (dvs. via
for å redusere ulike risikoer, for effektiv
direkte CIBM-tilgang) i kinesiske obligasjoner.
porteføljeforvaltning og som en måte å oppnå
MBS-enes underliggende lån kan være
eksponering (langvarig eller kortvarig) for ulike
kommersielle lån eller boliglån, og MBS-ene
aktiva, markeder eller inntektsstrømmer.
kan være med eller uten en hvilken som helst
Hovedunderfondets bruk av derivater kan
form for offentlig kredittstøtte.
generere en høy gjeldsgrad. Særlig kan
Underfondets eksponering for MBS-er og
hovedunderfondet
investere
i
ABS-er er begrenset til 40 % av netto aktiva.
rentebytteavtaler på kort og mellomlang sikt
Dette omfatter indirekte eksponering
Hovedunderfondets lange posisjoner vil til
gjennom verdipapirer som opplyses senere
enhver tid være tilstrekkelig flytende til å
(TBA), som er begrenset til 20 % av netto
dekke forpliktelser som oppstår fra dets korte
aktiva.
posisjoner.
Underfondet investerer minst 80 % av sine
aktiva i verdipapirer av investeringsgrad.
Når de ovennevnte policyene overholdes, kan
underfondet også investere i andre typer
gjeldsinstrumenter og innskudd, og kan
investere opptil følgende prosentandel av
sine netto aktiva i følgende:
- konvertible obligasjoner: 25 %
- aksjer og aksjerelaterte instrumenter: 10 %
- UCITS/UCIs: 10 %
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Underfondets eksponering for betingede
konvertible obligasjoner er begrenset til 10 %
av netto aktiva.
Underfondet bruker derivater for å redusere ulike
risikoer, for effektiv porteføljeforvaltning og som
en måte å oppnå eksponering (langvarig eller
kortvarig) for ulike aktiva, markeder eller andre
investeringsmuligheter (inkludert derivater
som fokuserer på kredittrenter og utenlandsk
valuta).
Underfondet
kan
bruke
kredittderivater (opptil 40 % av netto aktiva).
Basisvaluta
EUR

USD
Investorprofil

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet eller
lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på investeringen
sin og gi inntekt i løpet av den anbefalte
holdingperioden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anbefales for handelsinvestorer
• med en grunnleggende kunnskap om
investering i fond og ingen eller begrenset
erfaring med investering i underfondet
eller lignende fond
• som forstår risikoen for å miste deler av
eller hele den investerte kapitalen
• Har som mål å øke verdien på
investeringen sin og gi inntekt i løpet av
den anbefalte holdingperioden.

Hovedrisikoer
• Motpart
• Landrisiko – Kina
• Kreditt
• Valuta
• Mislighold
• Derivater
• Fremvoksende markeder
• Sikring
• Høy avkastning
• Rentenivå
• Investeringsfond
• Gjeldsgrad
• Likviditet
• Forvaltning
• Marked
• MBS/ABS
• Operasjonell
• Forhåndsbetaling og forlengelse
Anbefalt holdingperiode
4 år
3 år
Hovedunderfondets risikostyringsmetode
Relativ VaR
Relativ VaR
Referanseportefølje for risiko

Kollektiv investering
Motpart
Kreditt
Valuta
Derivater (omfattende bruk)
Fremvoksende markeder
Sikring
Rentenivå
Gjeldsgrad
Likviditet
Marked
Pengemarkedsinvesteringer
Operasjonell
Korte posisjoner

26

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index

Bloomberg Barclays Global Aggregate)-indeksen
(sikret i USD)
Hovedunderfondets høyeste forventede gjeldsgrad
600 %
700 %
Eksponering av aktiva for TRS (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 5 %
Forventet: 0 %
Maksimalt: 10 %
Maksimalt: 0 %
Eksponering for SFT (på hovedunderfondets nivå)
Forventet: 10 %
Forventet: 5 %
Maksimalt: 75 %
Maksimalt: 100 %
Hovedunderfondets investeringsforvalter
Amundi Asset Management
Amundi Asset Management
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