
Oznámenie o zmene fondu Pioneer Funds – Commodity Alpha  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 v súvislosti s prebiehajúcim procesom 
zlúčenia správcovskej spoločnosti Pioneer Asset Management S.A. so spoločnosťou Amundi Luxembourg S.A. 
obdržala informáciu, že nastane zlúčenie fondu Pioneer Funds – Commodity Alpha s fondom Amundi S.F. – EUR 
Commodities a to s účinnosťou od 23.3.2018 o polnoci. Fond Pioneer Funds – Commodity Alpha, je v 
poistných zmluvách ako jeden z voliteľných podkladových aktív investičného životného poistenia: 
- Futura invest (IŽP5),  
- Moja investícia (IŽP7),  
- Futura invest plus (IŽP22)  
- v doplnkovom poistení Mimoriadne poistné (MP13).  

Zlúčenie fondu Pioneer Funds – Commodity Alpha s fondom Amundi S.F. – EUR Commodities prebehne 
v súlade s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti Amundi Luxembourg S.A., ktorá je manažérom fondov 
Pioneer Funds. 

Podkladové aktívum bude od polnoci 23.3.2018 namiesto Pioneer Funds – Commodity Alpha po zlúčení s Amundi 
S.F. – EUR Commodities nasledovné: 

podielový fond Amundi S.F. – EUR Commodities  

správca Amundi Luxembourg S.A. 

depozitár  Société Générale Bank & Trust 

mena EUR 

druh Alternatívny 

rizikový faktor stredný 
Fond Amundi S.F. – EUR Commodities (ďalej len „Fond“) investuje do derivátov, ktorých hodnota sa spája 
s indexami komoditného trhu, alebo s konkrétnymi cenami komodít. Najmenej dve tretiny aktív Fondu získavajú 
expozíciu voči výkonnosti reprezentatívneho komoditného indexu, ktorý je v súčasnosti Bloomberg Commodity 
Index. Fond tiež investuje najmenej 51% svojich aktív do dlhopisov a cenných papierov peňažného trhu z celého 
sveta. Investícia Fondu do dlhopisov môžu zahŕňať konvertibilné dlhopisy, dlhopisy s vloženými opciami, iné 
cenné papiere s pevným úrokom a dlhopisy s nulovým kupónom.  

Poskytujeme Vám nižšie porovnanie informácií zanikajúceho a nástupníckeho fondu: 
Informácie o: zanikajúcom fonde nástupníckom fonde 
Názov: Pioneer Funds – Commodity Alpha Amundi S.F. – EUR Commodities 
Správca: Pioneer Asset Management S.A. Amundi Luxembourg S.A. 
Depozitár: Societé Générale Bank & Trust Societé Générale Bank & Trust 
Mena: EUR EUR 
Rizikový faktor: Stredný Stredný 

 
Viac informácií k Fondu nájdete na www.pioneerinvestments.eu a na našej web stránke: 
https://www.koop.sk/dokumenty-predzmluvnej-starostlivosti. 
Zároveň si Vás touto cestou dovoľujeme informovať,  že v súvislosti s rozhodnutím predstavenstva spoločnosti 
Amundi Luxembourg S.A., ktorá je manažérom fondov Pioneer Funds, sa menia názvy nasledovných fondov: 

Pôvodný názov fondu Nový názov fondu 
Pioneer Funds – European Research Amundi Funds II – European Research 
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity Amundi Funds II – Emerging Markets Equity 
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund Amundi Funds II – U.S. Pioneer Fund 
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond Amundi Funds II – Euro Aggregate Bond 

Zmena názvu fondov nemá vplyv na ich výkonnosť, ani na ich rizikový profil. 
Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného Fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného 
životného poistenia zostávajú nezmenené. 
Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých 
podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov 
podkladových aktív a so zmenou ich názvov nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti. 
Dátum vydania správy: 21.03.2018 


