Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond (fonden). Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF
ISIN-kod: (C/D) FR0010900076
Denna fond förvaltas av Amundi Asset Management, ett företag i Amundikoncernen

Mål och placeringsinriktning
Den franska finansinspektionen AMF:s klassificering: Aktier från länder i euroområdet.
När du tecknar andelar i AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP UCITS ETF investerar du i en passivt förvaltad värdepappersfond vars
mål är att så nära som möjligt följa utvecklingen för jämförelseindexet EURO STOXX Small ( jämförelseindexet), oavsett om den är positiv
eller negativ. Målet är att utvecklingen av värdet på fondandelarna ska avvika högst 2 % från jämförelseindexets utveckling.
Indexet, med återinvesterad utdelning (nettoutdelningarna på aktier som ingår i indexet tas med i beräkningen av indexet), uttryckt i euro,
beräknas och publiceras av indexleverantören STOXX.
Indexet EURO STOXX Small Cap är sammansatt av aktier i euroområdet som tillhör indexet STOXX Europe Small 200, som är
sammansatt av de 200 företag med lägst börsvärde i indexet STOXX Europe 600. Indexet STOXX Europe 600 är sammansatt av de 600
största värdepappren i 18 europeiska länder. Aktierna i indexet STOXX Europe 600 täcker alla ekonomiska sektorer, och väljs ut för deras
marknadsvärde, likviditet och sektorvikt. Indexet STOXX Europe 600 täcker omkring 95 procent av det free float-justerade marknadsvärdet
på de europeiska marknaderna.
Mer information om indexets sammansättning och bestämmelser finns i informationsbroschyren och på stoxx.com.
Indexet är tillgängligt via Reuters (.SCXT) och Bloomberg (SCXT).
För att replikera indexet byter fonden avkastningen för de tillgångar som fonden innehar mot indexavkastningen genom att ingå ett
derivatkontrakt, en så kallad totalavkastningsswapp (syntetisk replikering av index).
Du är alltid, via korgen, investerad till minst 75 procent i värdepapper som är valbara inom den franska sparformen Plan d’Epargne en
Actions (PEA), reserverad för franska investerare.
Fondens nettoresultat och realiserade nettovinster återinvesteras eller delas ut i enlighet med förvaltningsbolagets beslut.
Du kan sälja dina andelar under öppettider på olika noteringsplatser förutsatt att likviditetsgaranterna kan upprätthålla likviditeten i
marknaden.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Risk/avkastningsprofil
Lägre risk,

Högre risk,

Väsentliga risker för fondföretaget som indikatorn inte återger är:
Likviditetsrisk: om handelsvolymerna på de finansiella
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
marknaderna är mycket små kan köp- och säljtransaktioner föra
med sig stora marknadsvariationer.
Motpartsrisk: Motpartsrisker har att göra med risken att en
motpart inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden gentemot
Värdepappersfondens risknivå speglar främst riskerna på den
portföljen.
aktiemarknad för små och medelstora företag som den investerar i.
Om
någon av dessa risker skulle inträffa kan värdet på fondandelarna
Det satsade beloppet omfattas inte av någon garanti.
i
portföljen
minska.
Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av
risk/avkastningsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på
fondföretagets framtida riskprofil. Det finns inga garantier för att
fondens aktuella riskkategori kommer att gälla i framtiden, utan den
kan förändras med tiden.
Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.
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Avgifter
Avgifter och kostnader tas ut för att täcka fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera
fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Köp och försäljningar på sekundärmarknaden är inte föremål för
några insättnings- eller uttagsavgifter. Förutom de avgifter som
Insättningsavgift
0
anges kan dock andra avgifter tillkomma, såsom förmedlingsavgifter
eller börsavgifter som förvaltningsbolaget inte kan påverka.
Uttagsavgift
0
Den årliga avgiften grundas på siffrorna för föregående
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar räkenskapsår, som slutade den 29 juni 2018. Procentsatsen kan
innan de investeras (insättning) eller innan behållningen betalas variera från ett år till ett annat. I den ingår inte:
Prestationsbaserade avgifter,
ut (uttag).
Förmedlingsavgifter, med undantag för insättnings- och
Avgifter som tas ur fonden under ett år:
uttagsavgifter som betalas av fondföretaget när det köper eller
säljer andelar i ett annat fondföretag.
Årlig avgift
0,3 % av de genomsnittliga

Engångsavgifter som tas ut före eller efter investeringstillfället:

nettotillgångarna
Avgifter som tas ur fonden under särskilda omständigheter:
Prestationsbaserad avgift

0

Mer information om avgifterna för denna fond finns i avsnittet om avgifter och kostnader i fondens informationsbroschyr som är tillgänglig på
amundietf.com.
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Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och kan variera
över tiden.
Fondens årliga avkastning som redovisas i det här diagrammet är
beräknad efter avdrag för alla avgifter som tas ut av fonden.
Fonden startade den 22 juni 2010.
Andelens valuta är euro (EUR).
Jämförelseindexet är: EURO STOXX Small.

-13,2%

-13,5%
2012

26,2%

25,8%

22,2%

21,8%
1,5%

13,4%
1,1%

0,5%

13,0%

24,9%

-19,6%

-19,8%

0,2%

24,5%

30 % .
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20

16,4%

16,4%

Tidigare resultat

2018

2019

Benchmark index

Praktisk information
Förvaringsinstitutets namn: CACEIS Bank.
Likviditetsgarant: BNP Paribas Arbitrage
Primär noteringsplats för andelar i fonden: Euronext Paris.
Den senaste informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporterna samt all annan praktisk information finns
tillgängliga utan kostnad hos förvaltningsbolaget.
Aktuella uppgifter om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på dess webbplats och kan även erhållas kostnadsfritt på skriftlig
begäran riktad till förvaltningsbolaget.
I policyn beskrivs främst hur ersättningar och förmåner beräknas för vissa kategorier anställda, vilka organ som ansvarar för deras
tilldelning och ersättningskommitténs sammansättning.
Andelsvärdet är tillgängligt på begäran hos förvaltningsbolaget eller på webbplatsen amundietf.com.
Det indikativa andelsvärdet publiceras i realtid av Euronext Paris under handelstider.
Fondföretaget är inte öppet för personer bosatta i USA, så kallade U.S. persons (definitionen hittar du på förvaltningsföretagets
webbplats): amundietf.com och/eller i informationsbroschyren.
Information om riktlinjer för insyn och sammansättning av tillgångar i fonden finns också på amundietf.com.
Beroende på din skattesituation kan eventuella kapitalvinster och inkomster från innehavet av värdepapper i fonden vara skattepliktiga.
Vi rekommenderar att du tar kontakt med en rådgivare om du har frågor om detta.
Amundi Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med
de relevanta delarna i fondföretagets prospekt.
Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansinspektionen AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Förvaltningsbolaget Amundi Asset Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten.
Dessa basfakta för investerare gäller per January 28, 2020.
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