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Obiective şi politica de investiţii

INFORMATII CHEIE
DESTINATE INVESTITORILOR

Prezentul document oferă informaţii cheie referitoare la acest fond destinate investitorilor. Acesta nu este un material
publicitar. Informaţiile vă sunt prezentate conform legii pentru a vă ajuta să înţelegeţi natura și riscurile unei investiţii
în acest fond. Sunteţi invitaţi să îl citiţi pentru a putea lua o decizie în cunoștinţă de cauză dacă să investiţi sau nu.

Termeni definiţi

Obiectiv Acest fond are ca obiectiv creșterea capitalului investit în
condițiile unui risc moderat, prin realizarea unui portofoliu echilibrat
de acțiuni şi instrumente cu venit fix.
Procesul investițional Fondul investește în instrumente financiare
admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor
sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul unui sistem
alternativ de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau
nemembru, depozite constituite la instituții de credit din România sau
dintr-un stat membru, precum şi în instrumente financiare neadmise
la tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Venitul
obținut din investiții este reinvestit.

Acțiunea reprezintă parte din capitalul social al unei societăți pe
acțiuni.
Titlul de stat este o atestare a unei datorii publice, sub formă de
bonuri, certificate de trezorerie, obligațiuni sau alte instrumente
financiare care pot fi emise în moneda locală sau în valută.
Obligațiunea este o valoare mobiliară care dă dreptul deținătorului
său la primirea unei dobânzi regulate (cupon) precum şi la
rambursarea principalului la scadență. Obligațiunile pot fi emise atât
de companii, cât şi de autorități statale (trezorerii, municipalități, alte
autorități).

Recomandare Acest fond nu este recomandat investitorilor care
doresc să îşi retragă banii în termen de 2 ani.

Termeni definiţi

Investitorii pot efectua rascumpărări parțiale sau totale, la cerere, în orice zi
lucrătoare.

Profilul de risc şi de randament al
investiţiei
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De ce această categorie de risc şi randament?
Această categorie reflectă fluctuaţiilele trecute ale preţurilor de pe
pieţele în care a investit fondul, aşa cum este descris în secțiunea
„Obiective şi politica de investiţii”.
Datele istorice utilizate la calcularea indicatorului sintetic de risc si
randament ar putea să nu reprezinte o garanție cu privire la profilul
de risc viitor al fondului.
Categoria de risc şi de randament indicată se poate modifica în
timp.

Riscuri cheie suplimentare ale fondului
Riscul de credit Fondul poate înregistra piederi din cauza emitenților
de obligațiuni care nu reusesc să plăteasca principalul sau dobanda
datorată.
Riscul de lichiditate Fondul poate investi în titluri care pot deveni
nelichide în funcţie de condiţiile pieţei. Aceasta poate afecta momentul şi
preţul cu care fondul poate vinde titlurile pentru a răspunde cererilor de
răscumpărare.
Riscul operaţional şi riscul legat de păstrarea activelor în siguranță
Fondul poate înregistra pierderi datorită erorilor umane sau
omisiunilor, erorilor de proces, disfuncţionalităţilor sistemului sau
evenimentelor externe. Poate exista riscul de insolvenţă sau gestionare
necorespunzătoare de către depozitarul fondului sau subcustozi.

Categoria de risc scăzut nu înseamnă o investiție fără riscuri.

ROFDIN000036| 31.12.2017 | Pagina 1

www.amundi.ro

PIONEER INTEGRO

Comisioane şi cheltuieli
Comision unic perceput în momentul realizării investiţiei
Comision de subscriere

2,50%

Comision de răscumpărare

Nu există

Aceasta este valoarea maximă
pe care o veţi plăti în momentul
subscrierii şi rascumpărării
unităţilor de fond.

Comisioane percepute din fond pe parcursul unui an
Cheltuieli curente

Comisionul de subscriere prezentat alăturat are valoare maximă. În
unele cazuri este posibil să plătiți mai putin. Puteți afla valoarea efectivă
a comisionului de subscriere, atât de la societatea de administrare, cât
şi de la distribuitori.
Valoarea cheltuielilor curente prezentate alăturat include
comisioanele de administrare, depozitare, custodie, audit, A.S.F. şi
administrare conturi bancare şi sunt estimate pe baza cheltuielilor
înregistrate în anul 2017. Această valoare este inclusă în calculul zilnic
al unității de fond şi poate varia de la an la an.

5,20%

Comisioane percepute din fond în anumite condiţii
Comision de performanţă

Aceste comisioane şi cheltuieli acoperă costurile de administrare
a fondului, inclusiv cheltuielile de marketing şi distribuţie şi reduc
potenţialul de creștere a investiţiilor dumneavoastră.

Nu există

Pentru mai multe informații despre comisioane şi cheltuieli, consultați secțiunea
“Comisioane şi alte cheltuieli” a prospectului, disponibil la adresa
www.amundi.ro.

Raportul anual al fondului va conține informații detaliate cu privire la
cheltuielile exacte efectuate.

Performanţa anterioară
Graficul de mai jos prezintă performanţa anterioară a fondului care ia în considerare toate cheltuielile curente, dar nu şi comisioanele de subscriere
sau de răscumpărare. Performanţa anterioară a fost calculată în funcţie de evoluţia unităţii de fond în lei şi are o valoare limitată ca indicator al
performanţei viitoare.
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Data lansare: 8.02.2001
Pioneer Integro

Informaţii practice
Depozitarul fondului BRD - Groupe Société Générale
Informații suplimentare Puteţi obţine în orice moment, gratuit,
copii ale prospectului de emisiune al fondului şi alte informaţii
practice, ultimul preţ al unității de fond, ultimele rapoarte anuale
şi semestriale, în limba română, de la societatea de administrare a
fondului, Amundi Asset Management S.A.I. S.A. din Blvd. Dacia Nr.
56, Sector 2, Bucureşti sau de pe site-ul www.amundi.ro, precum şi
de la distribuitorul autorizat UniCredit Bank.
Impozitare Câștigurile obținute de investitori la răscumpărarea
unităților de fond se impozitează în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
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Responsabilitatea pentru informații Amundi Asset Management
S.A.I. S.A. poate fi considerată responsabilă numai în baza declaraţiilor
din acest document care induc în eroare, sunt inexacte sau necorelate
cu secţiunile corespunzătoare din prospectul fondului.
Autorizare Pioneer Integro şi Amundi Asset Management S.A.I.
S.A. sunt autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
(A.S.F.) din România prin Deciziile nr. 4220/02.12.2003 şi respectiv
nr. 238/16.01.2004, fiind înregistrate în Registrul A.S.F. cu nr.
CSC06FDIR/400003 şi respectiv PJR10DEPR/400007. Activitatea lor
este reglementată şi supravegheată de către A.S.F.
Data Aceste informaţii cheie destinate investitorilor sunt exacte la
data de 31 decembrie 2017.

www.amundi.ro

