Notă de informare către investitorii fondurilor deschise de investiții
Pioneer Stabilo şi Pioneer Integro

Societatea de administrare a investițiilor, Amundi Asset Management S.A.I. S.A. înscrisă in
Registrul A.S.F. cu nr. PJR05SAIR/400007, în calitate de administrator al fondurilor deschise de
investiții Pioneer Integro (nr. Registru A.S.F., CSC06FDIR/400003) si Pioneer Stabilo, (nr.
Registru A.S.F., CSC06FDIR/400007), vă informează cu privire la modificările intervenite în
documentele constitutive ale celor două fonduri.
Modificările sunt următoarele:
Schimbarea denumirii celor două fonduri din Pioneer Integro și Pioneer Stabilo în Amundi
Integro și Amundi Stabilo;
Modificarea prevederii referitoare la comisioanele de subscriere din Prospectele fondurilor,
astfel:
La subscrierea de unități de fond, investitorii vor plăti un comision de subscriere de 1% (fondul
Stabilo) si 2,5% (fondul Integro) din suma investita, respectiv suma cu care se creditează contul
Fondului. In funcție de valoarea, frecventa sau perioada aferenta investițiilor, comisionul de
subscriere poate fi redus. Acordarea de reduceri nu atrage niciun cost suplimentar Fondului.
Reformularea unei prevederi din Prospectele si Regulile fondurilor, astfel:
Fondul nu investește în produse structurate, în instrumente ale pieței monetare de tipul
efectelor de comerț sau în instrumente de tip total return swap și nu utilizează operațiuni de
finanțare prin instrumente financiare (SFT).
În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, aceste modificări intră în vigoare
în termen de 10 zile de la publicarea prezentei note de informare. Investitorii care nu sunt de acord
cu modificările prezentate au posibilitatea răscumpărării integrale a unităților de fond deținute, în
termen de 10 zile.
Informații suplimentare cu privire la documentele modificate ale celor două fonduri de
investiții pot fi obținute de la distribuitorul autorizat, UniCredit Bank şi de la sediul societății de
administrare, situat in Bulevardul Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sect. 2, București, tel. 021.210.0016.
Documentele fondurilor, in forma autorizată de A.S.F. vor fi publicate și pe site-ul www.amundi.ro.
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