
Oznámenie o zmene niektorých fondov Amundi Funds v investičnom životnom 
poistení Futura invest (IŽP5), Moja investícia (IŽP7), Futura invest plus (IŽP22) a 

v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13). 
 
 
 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group oznamuje, že s účinnosťou k 01.07.2019 
nastala zmena  fondov  správcovskej spoločnosti Amundi Luxemburg S.A., ktoré sú jedným z voliteľných 
podkladových aktív investičného životného poistenia: 
- Futura invest (IŽP5), 
- Moja investícia (IŽP7), 
- Futura invest plus (IŽP22) 
- v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13). 
 
Zmena prebehla v súlade s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., ktorá 
je manažérom fondov. 
 

Informácie o: zanikajúcom fonde nástupníckom fonde 

Názov: Amundi Funds II EUR - 
Emerging Markets 
Equity 

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY-
A EUR (C) 

Správca: Amundi Luxembourg 
S.A. 

Amundi Luxembourg S.A. 

Depozitár: Societé Générale Bank 
& Trust 

CACEIS Bank pobočka v Luxemburgu 

Mena: EUR EUR 

Rizikový faktor: Vyšší Vyšší 
 

Stratégia nástupníckeho fondu je investovať do akcií a nástrojov spojených s akciami spoločností, 
ktoré majú ústredie alebo vykonávajú významnú činnosť v rozvíjajúcich sa krajinách  Afriky, Ameriky, 
Ázie a Európy.  
 
Profil rizika a výkonnosti nástupníckeho fondu odráža hlavne trhové riziko vyplývajúce z investícií do 

akcií rozvíjajúcich sa trhov.  

 

 

Informácie o: zanikajúcom fonde nástupníckom fonde 

Názov: UL-Amundi Funds II EUR - U. S. 
Pioneer Fund 

AMUNDI FUNDS US POINEER FUND-A 
EUR (C) 

Správca: Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. 

Depozitár: Societé Générale Bank & Trust CACEIS Bank, pobočka v Luxemburgu 

Mena: 
 

EUR EUR 

Rizikový 
faktor: 

Stredný Vyšší 

Stratégia nástupníckeho fondu je znížiť enviromentálnu stopu a zlepšiť profil trvalej udržateľnosti 

v porovnaní s referenčným indexom pomocou integrácie faktorov ESG (enviromentálne, sociálne 

a podnikové riadenie). Fond používa deriváty na zníženie rôznych rizík, na účely efektívnej správy 

portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej) rôznym aktívam, trhom 

alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie).  

Profil rizika a výkonnosti odráža najmä riziko amerického akciového trhu, na ktorom je investovaný.                                                                                                                                                                

 

 



Informácie o: zanikajúcom fonde nástupníckom fonde 

Názov: UL-Amundi Funds II EUR 
- Euro Aggregate Bond 

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND–A2 
EUR (C) 

Správca: Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. 

Depozitár: Societé Générale Bank & 
Trust 

CACEIS Bank, pobočka v Luxemburgu 

Mena: 
Rizikový 
faktor: 

EUR 
Stredný 

EUR 
Stredný 
 

Stratégia nástupníckeho fondu je dosiahnuť kombináciu príjmov a rastu kapitálu (celková návratnosť). 
Konkrétne sa podfond snaží počas odporúčanej doby držania prekonať (po príslušných poplatkoch) 
index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Fond investuje do dlhových nástrojov vydaných štátmi, 
podnikových dlhových nástrojov investičného stupňa, cenných papierov krytých hypotekárnymi 
úvermi, do dlhopisov.  
 
Profil rizika a výkonnosti tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do štátnych 
dlhopisov eurozóny alebo asimilovaných a podnikových dlhopisov. 
 

 

             

Informácie o: zanikajúcom fonde nástupníckom fonde 

Názov: UL-Amundi Funds II EUR - European 
Research 

AMUNDI S.F. – EUROPEAN 
RESEARCH 

Správca: Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. 

Depozitár: Societé Générale Bank & Trust Societé Générale Bank & Trust 

Mena: EUR EUR 

Rizikový 
faktor: 

Stredný Stredný 
 

Stratégia nástupníckeho fondu a profil rizika výkonnosti tohto fondu zostávajú nezmenené. 

           

Všetky dôležité informácie o fondoch nájdete na internetovej stránke 

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/fuziaAmundi.html a od 01.08.2019 aj na internetovej 

stránke spoločnosti KOOPERATIVA www.koop.sk. 

https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/fuziaAmundi.html

