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Produkt 

Dokument s ključnimi 
informacijami 
Namen: Ta dokument s ključnimi informacijami zajema bistvene informacije o tem naložbenem produktu. Dokument 
ni tržno gradivo. Informacije so predpisane z zakonom, da se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter 
možnim dobičkom in izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti. 

Amundi Select Europe Stock - T 
AT0000822762- valuta: EUR 

 
Ta sklad je registriran v Avstriji. 
Proizvajalec PRIIPS: Družba Amundi Austria GmbH (v nadaljevanju:»mi«), članica skupine Amundi, je registrirana v Avstriji, njeno delovanje pa nadzira 
avstrijski Urad za nadzor finančnih trgov (FMA). 
Družbo Amundi Austria GmbH glede upoštevanja tega Dokumenta s ključnimi informacijami nadzira avstrijski Urad za nadzor finančnih 
trgov (FMA). Več informacij je na voljo na povezavi https://www.amundi.at ali po telefonu na št. +43 (0)1 331 73 - 0. 

 
 

 
Dokument je bil pripravljen 12. 12. 2022. 

 

Dokument s 
ključnimi 
informacijami 

 

Kaj je ta produkt? 
 

Vrsta: Enote investicijskega sklada Amundi Select Europe Stock. 
 

Trajanje: Trajanje sklada je neomejeno. Družba za upravljanje lahko sklad 
v skladu z določbami ukine bodisi z likvidcijo bodisi z združitvijo z drugim 
skladom. 

Cilji: Ta produkt sledi finančnemu in trajnostnemu naložbenemu cilju. Sklad 
Amundi Select Europe Stock je finančni produkt, ki spodbuja načela ESG 
(Environment, Social, Governance) v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 
2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih 
storitev. Podrobnejše informacije o tem so na voljo v prospektu v 14. točki 
»Naložbeni cilj« ter v prilogi »Več informacij za vlagatelje« pod zavihkom 
»Predpogodbene informacije« oz. »Načela trajnostnosti (ESG)«. Finančni 
naložbeni cilj: Doseganje dolgoročne rasti kapitala ob ustrezni razpršenosti 
tveganj 
Trajnostnostni naložbeni cilj: Doseganje boljše ocene ESG kot MSCI 
EUROPE VALUE NR Close 
Naložbena strategija in instrumenti: Sklad Amundi Select Europe Stock je 
delniški sklad, ki vlaga pretežno, to je najmanj 66% sredstev sklada v 
delnice izbranih evropskih podjetij. Portfelj sklada lahko do 10 % 
premoženja sklada sestavljajo podjetniške obveznice (predvsem podrejene 
obveznice, hibridne obveznice ali obveznice brez dospetja (z neomejeno 
ročnostjo) evropskih izdajateljev. Naložbe v enote drugih investicijskih 
skadov lahko obsegajo do 10 % sredstev sklada. 
Izvedeni finančni instrumenti se lahko kot del naložbene strategije 
uporabljajo do višine 34 % sredstev sklada(na podlagi trenutnih tržnih cen), 
kakor tudi kot zavarovanje pred tveganjem. S tem se lahko vsaj delno 
povečuje tveganje izgube glede vrednosti premoženja sklada. 

 
Primerjalni indeks: Sklad sledi aktivni naložbeni politiki in 

si prizadeva preseči razvoj vrednosti indeksa 100% MSCI EUROPE VALUE NR 
Close (v nadaljevanju: »indeks«). Sklad vlaga pretežno v finančne 
instrumente, ki so zajeti v indeksu. Sklad se upravlja poljubno in lahko zato 
vlaga tudi v finančne instrumente, ki niso zajeti v finančnem indeksu. Pri 
tem sledi sklad vrednostno usmerjenemu naložbenemu slogu in izbira 
podjetja, katerih delniški tečaji so v razmerju z drugimi kazalniki ali glede 
na poslovni potencial nizki. Tveganje sklada se ocenjuje glede na indeks, 
pri čemer je lahko odstopanje izredno močno. Indeks ni določen kot 
referenčni indeks po členu 8(1) Uredbe (EU) 2019/2088. 

Ciljna skupina malih vlagateljev: Ta produkt je namenjen vlagateljem, ki 
imajo osnovno znanje in so brez ali imajo le omejene izkušnje glede naložb 
v sklade, ki želijo povečati vrednost svoje naložbe v okviru priporočenega 
trajanja naložbe in so pripravljeni sprejeti visoko tveganje glede svojega 
prvotno vloženega kapitala. 

Nakup in prodaja enot premoženja: Enote premoženja lahko vlagatelji 
prodajo (dajo v odkup) v skladu s podatki v prospektu oz. v dokumentu z 
informacijami za vlagatelje po tržni ceni (neto VEP). Več podrobnosti je na 
voljo v prospektu oz. v v dokumentu z informacijami za vlagatelje sklada 
Amundi Select Europe Stock. 

Politika izplačevanja: Ker gre za razred enot brez izplačil, se donosi 
reinvestirajo v sklad. 

Dodatne informacije: Več informacij o skladu, vključno s prospektom oz. 
dokumentom z informacijami za vlagatelje, ter finančna poročila, so po 
naročilu brezplačno na voljo na naslovu: 
Amundi Austria GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Dunaj, Avstrija.   Neto 
vrednost enot sklada je na voljo na povezavi https://www.amundi.at. 

 
Skrbniška banka: UniCredit Bank Austria AG 

http://www.amundi.at/
http://www.amundi.at/
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Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbirni kazalnik tveganja vam pomaga oceniti s tem produktom povezano 
tveganje v primerjavi z drugimi produkti. Pokaže, kako visoka je 
verjetnost, da boste pri tem produktu izgubili denar, ker bi se trgi razvijali 
v določeni smeri ali pa mi ne bi bili sposobni, da vam denar izplačamo. 

SCENARIJI USPEŠNOSTI 

Ta produkt smo na lestvici od 1 do 7 razvrstili v razred tveganja 5, pri 
čemer 5 ustreza srednje visokemu razredu tveganja. Tveganje potencialnih 
izgub iz naslova uspešnosti v prihodnje je ocenjeno kot srednje nizko. Pri 
neugodnih okoliščinah na trgu je verjetno, da bi ne bili v stanju, da vas 
izplačamo. 
Dodatna tveganja: Tveganje tržne likvidnosti bi lahko okrepilo nihanje 
uspešnosti produkta. 
Ta produkt nima nobene zaščite pred razvojem trga v prihodnje, zato lahko 
vloženi kapital izgubite v celoti ali delno. 

Poleg tveganj, zajetih v kazalniku tveganja, lahko na uspešnost produkta 
negativno vlivajo tudi druga tveganja. Več podrobnosti je na voljo v 
prospektu oz. v v dokumentu z informacijami za vlagatelje sklada Amundi 
Select Europe Stock. 

Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenarij prikazujejo najslabši, povprečen in najboljši razvoj uspešnosti produkta v zadnjih 5 letih. Tukaj 
predstavljeni scenariji temeljijo na rezultatih iz preteklosti in določenih predpostavkah. Vendar se lahko trgi v prihodnje razvijajo povsem drugače. 
Stresni scenarij kaže, koliko bi prejeli v primeru izrednih razmer na trgu. 
Donos, ki ga boste ob koncu dosegli pri tem produktu, je odvisen od razvoja trga v prihodnje. Razvoj trga v prihodnje je negotov in ga ne moremo 
napovedati z gotovostjo. 

V navedenih vrednostih so zajeti vsi stroški produkta samega, vendar v 
določenih okoliščinah ne vsi stroški, saj morate plačati tudi svojega 
svetovalca ali svoje prodajno mesto, kakor tudi stroške svojega svetovalca 
ali svojega prodajnega mesta. Pri tem ni upoštevana vaša morebitna 
osebna obdavčitev, ki lahko prav tako vpliva na to, kolikšno bo vaše 
izplačilo ob koncu. 

 
Ta scenarij se je oblikoval pri naložbi, pri kateri je bil uporabljen ustrezen 
tržni približek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaj se zgodi, če družba Amundi Austria GmbH ni sposobna izvesti izplačila? 
 

Sklad predstavlja posebna oz. namenska sredstva, ki so ločena od sredstev 
družbe za upravljanje. Glede družbe za upravljanje tako tveganje 
nasprotne pogodbene stranke (če bi slednja postala nesolventna) ne 
obstaja. 

Imetniki enot premoženja so solastniki premoženja sklada. Za investicijski 
sklad ne veljajo nobena zakonska ali druga naložbena jamstva. 

KAZALNIK 
 

Nižje tveganje Višje tveganje 

Ta kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da boste 
s produktom razpolagali 5 leta. 

Priporočeno obdobje razpolaganja: 
5 let. 

Primer naložbe 10.000 EUR 

Scenariji 
Če zahtevate 

izplačilo po 

1 letu 5 
letih 

Najmanj 
Ni zajamčenega minimalnega donosa. Svojo naložbo lahko 
izgubite v celoti ali delno. 
Kaj lahko prejmete po odbitku stroškov 1.350 € 1.100 € 

Stresni scenarij 
Letni učinek stroškov (*) -86,5% -
35,7% 

Neugodni scenarij Kaj lahko prejmete po odbitku stroškov 7.000 € 7.020 € 
10.780 € 11.690 € 

Letni učinek stroškov (*) -30,0% -6,8% 

Zmerni 
scenarij 

Kaj lahko prejmete po odbitku stroškov 10.070 € 11.770 € 
 
Letni učinek stroškov (*) 0,7% 3,3% 

Ugodni scenarij Kaj lahko prejmete po odbitku stroškov 
14.900 € 15.840 € 

Letni učinek stroškov (*) 49,0% 9,6% 
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Kakšni so stroški? 
Oseba, ki prodaja produkt ali vam o njem svetuje, vam lahko SESTAVA STROŠKOV 
zaračuna tudi druge stroške. V tem primeru vam bo ta oseba      
V tem primeru vam bo pojasnila te stroške in predstavila, kako bodo ti 
stroški vplivali na vašo naložbo. 
V preglednici so predstavljeni zneski, ki se odbijejo od vaše naložbe za 
kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko ste vložili 
in kako dolgo boste s produktom razpolagali. Tukaj prikazani za zneski 
prikazujejo primer naložbenega zneska in različna možna naložbena 
obdobja. 
Izhajamo iz naslednje predpostavke: 
- Prvo leto bi prejeli povrnjen vloženi znesek (0 % letna donosnost). Za
druga obdobja trajanja naložbe pa predpostavljamo, da se bo produkt 
razvijal v skladu s predstavljenim zmernim scenarijem. 
- Naložba znaša 10.000 EUR na leto.

STROŠKI SKOZI ČAS 
Primer naložbe 10.000 EUR 

Scenariji Če zahtevate izplačilo po 
1 letu 5 letih* 

Stroški skupaj 682€ 1.671 € 

Letni učinek stroškov** 6,9% 3,1% 
* priporočeno obdobje razpolaganja. 
** Slednje prikazuje, kako stroški v obdobju razpolaganja vsako leto znižujejo vašo 
donosnost. Če bi denimo zahtevali izplačilo ob koncu priporočenega obdobja trajanja 
naložbe, bo vaša povprečna donosnost na leto znašala predvidoma 6,38% pred obračunom 
stroškov in 3,31% po obračunu stroškov.
Ti zneski zajemajo najvišji znesek prodajne provizije, ki jo sme obračunati oseba, ki vam 
prodaja produkt (5,00% vloženega zneska / 500 EUR). Ta oseba vas bo obvestila o dejanski 
prodajni proviziji.

Če ste v ta produkt vložili v okviru zavarovalne pogodbe, tukaj prikazani 
stroški ne zajemajo dodatnih stroškov, ki še utegnejo nastati. 

Kako dolgo bi moral razpolagati z naložbo in ali lahko dobim denar 
izplačan predčasno? 
Priporočeno obdobje razpolaganja: 5 leta, kar temelji na naši oceni 
značilnosti tveganja in donosa ter na oceni stroškov sklada. 

Ta produkt je namenjen srednjeročnim naložbam. Pripravljeni morate biti, 
da boste svojo naložbo obdržali vsaj 5 leta. Naložbo lahko kadarkoli 
prodaje ali pa z njo razpolagate daljši čas. 

Rok za oddajo naročil: Naročila za nakup in/ali prodajo (odkup) enot 
premoženja, ki so oddana in sprejeta na delovni dan v Avstriji. in sicer do 
15. ure, se običajno obdelajo isti dan (ob upoštevanju ocene na ta dan).

Če 
zahtevate Enkratni vstopni in izstopni stroški izplačilo 

po 1 letu 
Zajeta je prodajna provizija v višini 
5,00% vloženega zneska. To je najvišji 
znesek, ki 

Vstopni stroški  vam ga obračunamo. Oseba, ki vam Do 500 EUR 
produkt proda, vas bo 
obvestila o dejanski višini provizije. 
Za ta produkt ne obračunamo izstopnih stroškov, 

Izstopni stroški lahko pa vam ta strošek zaračuna oseba, 0 EUR 
ki vam ta produkt proda. 
. 

Celotni stroški poslovanja, ki se obračunajo vsako leto 
Upravljavske provizije 1,79% vrednosti vaše naložbe na 
in drugi leto. To je ocena, ki temelji na 170 EUR 
administrativni ali dejanskih stroških zadnjega 
obratovalni stroški leta. 

0,13% vrednosti vaše naložbe na leto. 
Pri tem gre za oceno stroškov, ki 
nastanejo, če kupite ali prodate 

Transakcijski stroški      naložbe, ki so podlaga za 12 EUR 
ta produkt. Dejanski znesek je odvisen 
od tega, koliko kupimo in prodamo. 

Dodatni stroški pod določenimi pogoji 
Provizija za uspešnost Za ta produkt ne obračunamo 0 EUR 

provizije za uspešnost. 
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Kako se lahko pritožim? 
V primeru pritožbe imate na voljo naslednje možnosti: Pritožbo lahko 

pošljete po pošti na naslov: Amundi Austria GmbH, 
Schwarzenbergplatz 3, 1010 Dunaj. 
Lahko nam pošljete el. sporočilo na naslov: 
beschwerde.austria@amundi.com Za to uporabite pritožbeni obrazec 
na povezavi www.amundi.at 

 
Prosimo vas, bodite pozorni, da pravilno navedete svoje kontaktne 
podatke, da bomo lahko odgovorili na vaš dopis. 

 
Pritožbe, ki se nanašajo neposredno na osebo, ki vam o produktu svetuje 
ali ga prodaja, lahko naslovite neposredno na to osebo. 

Druge pomembne informacije 
Prospekt oz. dokument s ključnimi informacijami za vlagatelje, statut, 
bistvene dokumente za vlagatelje, obvestila vlagateljem, finančna poročila 
ter druga informativna gradiva v zvezi s skladom, vključno z različnimi 
objavljenimi smernicami sklada na naši spletni strani na povezavi 
www.amundi.de. Prav tako lahko kopijo navedenih dokumentov zahtevate 
tudi na registriranem sedežu družbe za upravljanje. 
Pretekla uspešnost: Podatke o pretekli uspešnosti sklada za zadnjih 
deset let lahko prikličete na povezavi www.amundi.at . 

 
Scenariji uspešnosti: Mesečno posodobljeni pretekli scenariji 
uspešnosti so na voljo na www.amundi.at. 

 
Ta KID je bil pripravljen s podatki z dne 30. 10. 2022. 

mailto:beschwerde.austria@amundi.com
http://www.amundi.at/
http://www.amundi.de/
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