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verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risicos van
beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u
al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
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Een subfonds van Amundi SICAV II
Beheermaatschappij: Amundi Luxembourg S.A.

>> Doelstellingen en beleggingsbeleid

Belangrijke begrippen

Derivaten 'JOBODJ®MFJOTUSVNFOUFOXBBSWBOEFXBBSEFJTHFLPQQFME
Doelstelling Streeft ernaar de waarde van uw investering te vergroten
aan een of meerdere rentevoeten, indices, aandelenkoersen of andere
gedurende de aanbevolen aanhoudingsperiode.
waarden.
Effecten in portefeuille Dit subfonds is een feeder-icbe die 100% van zijn
Aandelen Effecten die gedeeltelijk eigendom van een bedrijf
activa toewijst aan Amundi Funds II - Global Ecology (het "mastervertegenwoordigen.
subfonds"). Het master-subfonds belegt hoofdzakelijk in een breed spectrum
van aandelen van bedrijven over de hele wereld die milieuvriendelijke
Aanbevolen voor particuliere beleggers
QSPEVDUFOPGUFDIOPMPHJF®OQSPEVDFSFOEJFCJKESBHFOBBOEFPOUXJLLFMJOH
̘Met een basiskennis over het beleggen in fondsen en geen of slechts
van een schoner en gezonder milieu. Het gaat om bedrijven op het gebied van
beperkte ervaring met beleggen in het subfonds of vergelijkbare
de beheersing van luchtvervuiling, alternatieve energie, recycling,
fondsen
waterzuivering en biotechnologie. Het master-subfonds kan gebruikmaken
̘%JFIFUSJTJDPCFHSJKQFOEBU[JKIFUHF²OWFTUFFSEFLBQJUBBMHFIFFMPG
van derivaten om verschillende risico's te beperken en om de portefeuille
gedeeltelijk kunnen verliezen
FGGJDJ®OUUFCFIFSFO
̘Die
ernaar streven de waarde van hun investering te vergroten en
Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een combinatie van
opbrengsten te genereren gedurende de aanbevolen
algemene marktgegevens en een fundamentele analyse van individuele
aanhoudingsperiode van 5 jaar
gebruikers om aandelen met buitengewone langetermijnvooruitzichten te
identificeren.
Dit soort aandelen keert dividend uit. Beleggingsopbrengsten worden uitgekeerd. Beleggers kunnen op iedere werkdag in Luxemburg een verkoopverzoek
indienen. Inschrijvings- en inkoopverzoeken van het Feeder-subfonds die zijn ontvangen voor de deadline, worden op dezelfde werkdag door het MasterSubfonds verwerkt.

Overige risico's van wezenlijk belang

>> Risico- en opbrengstprofiel
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Wat betekent deze risico-indicator?
%FCPWFOHFOPFNEFSJTJDPJOEJDBUPSHFFGUEFQPUFOUJ®MFSJTJDPTFO
opbrengsten weer en is gebaseerd op de volatiliteit op de middellange
termijn (hoe sterk de werkelijke of geschatte aandelenkoers van het
Subfonds gestegen of gedaald is gedurende een periode van vijf jaar).
Historische gegevens, zoals gebruikt bij de berekening van deze
synthetische indicator, geven mogelijk geen betrouwbare indicatie van het
toekomstige risicoprofiel van het Subfonds. De laagste categorie betekent
niet dat de belegging 'risicoloos' is. De risicocategorie van het Subfonds is
niet gegarandeerd en is aan verandering onderhevig.
De risicocategorie van het Subfonds weerspiegelt het feit dat aandelen
doorgaans een volatielere beleggingscategorie zijn dan geldmarkteffecten
of obligaties.
Bij niet-afgedekte valutaklassen kunnen wisselkoersbewegingen van
invloed zijn op de risico-indicator wanneer de valuta van de
onderliggende beleggingen niet dezelfde is als die van de aandelenklasse.

LU0993154821NL-BE08022019

De risico-indicator weerspiegelt de marktomstandigheden in de afgelopen
jaren en legt mogelijk de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn
voor het Subfonds en het Master-Subfonds, niet afdoende vast:
Liquiditeitsrisico Onder ongunstige marktomstandigheden zijn liquide
effecten mogelijk moeilijk te waarderen, te kopen of te verkopen. Dit kan
van invloed zijn op het vermogen van het Master-Subfonds om
inkoopverzoeken te verwerken.
Operationeel risico Er kunnen verliezen ontstaan als gevolg van
menselijke fouten of nalatigheden, verwerkingsfouten, systeemstoringen
of externe gebeurtenissen.
Derivatenrisico %FSJWBUFODSF®SFOIFGCPPNXFSLJOHJOIFU.BTUFS
Subfonds en kunnen leiden tot schommelingen in de waarde van de
onderliggende beleggingen waardoor winsten of verliezen van het MasterSubfonds worden versterkt.
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>> Kosten
(HQPDOLJHNRVWHQGLHLQUHNHQLQJZRUGHQJHEUDFKWYyyURIQDXZ
kapitaalinleg
Instapvergoeding

5,00%

Uitstapvergoeding

Geen

Het maximale bedrag dat op uw
kapitaalinleg in mindering kan
worden gebracht voordat het wordt
belegd of voordat de opbrengsten van
uw belegging worden uitbetaald.

Gecombineerde kosten die jaarlijks aan het Subfonds en MasterSubfonds worden onttrokken
Lopende kosten

2,03%

Deze kosten worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het
Subfonds te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
FOWFSNJOEFSFOEFQPUFOUJ®MFXBBSEFHSPFJWBOVXCFMFHHJOH
De getoonde instap- en uitstapvergoeding: u betaalt mogelijk minder
dan de getoonde maximumbedragen. Raadpleeg uw financieel adviseur of
distributeur.
Lopende kosten WBSJ®SFOWBOKBBSUPUKBBS;JKPNWBUUFOHFFO
portefeuilletransactiekosten en prestatievergoedingen.
* De prestatievergoeding wordt berekend als een percentage van ten
hoogste 15,00% van de jaarlijkse outperformance van het MasterSubfonds boven zijn benchmark voor prestatievergoeding.

Gebaseerd op de kosten voor het
boekjaar eindigend per 31 December
2018.

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Master-Subfonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding*

0,12%

Behaald door het Master-Subfonds in
het afgelopen boekjaar. boven de
benchmark voor de
prestatievergoeding, de MSCI World.

Voor meer informatie over vergoedingen en kosten, zie het Prospectus van Amundi SICAV II. Dit is te vinden op www.amundi.lu/amundi-funds

>> In het verleden behaalde resultaten
In de onderstaande resultaten van het Subfonds (in EUR) is rekening gehouden met alle lopende kosten, uitgezonderd instap- en uitstapvergoedingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare richtsnoer voor toekomstige resultaten.
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Introductie soort rechten van deelneming Master-Subfonds: 2007 Introductie aandelenklasse: 2013 *Gesimuleerd resultaat op basis van Soort A EUR Keert geen dividend
uit van het Master-Subfonds.

>> Praktische informatie
Bewaarder 4PDJ¬U¬(¬O¬SBMF#BOL5SVTU
Meer informatie Gedrukte exemplaren van het Prospectus van het Fonds
en Pioneer Funds (het ̓Masterfonds̔ het recentste jaarverslag en
halfjaarbericht van het Fonds en het Masterfonds, details over het
vergoedingsbeleid van de Beheermaatschappij, de recentste koersen van
de aandelen en rechten van deelneming en andere praktische informatie
[PBMTEFFTTFOUJ®MFCFMFHHFSTJOGPSNBUJF[JKOPQWFS[PFLHSBUJTWFSLSJKHCBBS
in het Nederlands ten kantore van de Beheermaatschappij en online op
www.amundi.lu/amundi-funds.
Belastingen Op het Subfonds is de fiscale wet- en regelgeving van
Luxemburg van toepassing. Afhankelijk van het land waarin u gevestigd
bent, kan de belastingwetgeving van Luxemburg van invloed zijn op uw
persoonlijke belastingsituatie.
Informatievoorziening De Beheermaatschappij, Amundi Luxembourg
S.A., kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit
document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de betreffende onderdelen van het Prospectus van
het Fonds is.

Fondsstructuur Het Subfonds is een subfonds van Amundi SICAV II, dat
een SICAV is met een reeks subfondsen. De activa en passiva van elk
subfonds zijn juridisch afgescheiden van de activa en passiva van andere
subfondsen. Het Prospectus, het jaarverslag en het halfjaarbericht van
Amundi SICAV II worden opgesteld voor alle subfondsen gezamenlijk.
Plaatsen van orders Instructies voor het kopen, omzetten of verkopen
van aandelen zijn opgenomen in het Prospectus. Aandeelhouders kunnen
aandelen in dit Subfonds omzetten in aandelen van dezelfde soort in een
ander Amundi SICAV II-subfonds.
Machtiging Het Fonds, het Masterfonds en de Beheermaatschappij zijn
toegelaten in Luxemburg en staan onder toezicht van de Luxemburgse
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Statutaire zetel "NVOEJ-VYFNCPVSH4"  "MM¬F4DIFGGFS -
Luxemburg
Datum %F[FFTTFOUJ®MFCFMFHHFSTJOGPSNBUJFJTBDDVSBBUQFS'FCSVBSJ
2019.

