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

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG - UCITS ETF DR - EUR
En delfond i SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS
ISIN-kod : (A) LU1681041114
Detta fondföretag (UCITS - Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) har utsett Amundi Luxembourg SA, en enhet
som tillhör Amundi-gruppen, till sitt förvaltningsbolag

Mål och placeringsinriktning
Den här delfonden förvaltas passivt.
Den här delfonden är en finansiell produkt som bland annat främjar miljöegenskaper, sociala egenskaper och bolagsstyrningsegenskaper enligt artikel 8 i disclosureförordningen.
Delfondens mål är att följa resultatet för iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index och att minimera den aktiva risken mellan delfondens substansvärde
och indexets resultat. Delfondens mål är att uppnå en nivå av aktiv risk för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Indexet är ett totalavkastningsindex: kupongutbetalningarna från indexets beståndsdelar ingår i indexets avkastning.
iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index är ett obligationsindex som är representativt för investment grade-obligationer denominerade i euro, som är
emitterade av emittenter från industriländer som följer reglerna i iBoxx EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index (”moderindexet”). Indexet tillämpar ESG-kriterier i
urvalet av kvalificerade värdepapper.
Information om hur indexet är förenligt med miljöegenskaper, sociala egenskaper och bolagsstyrningsegensaper finns i prospektet.
Mer information om indexets sammansättning och dess regler finns i prospektet och på: markit.com
Indexets värde är tillgängligt via Bloomberg (IBXXFRNT).
Exponeringen mot indexet uppnås genom direkt replikering, huvudsakligen genom direkta investeringar i överlåtbara värdepapper och/eller andra tillåtna tillgångar som är
representativa för indexets beståndsdelar i en proportion som ligger extremt nära deras proportion av indexet.
Delfonden avser att implementera en replikeringsmodell med urval för att följa indexets utveckling och det förväntas därför inte att delfonden alltid innehar alla underliggande
komponenter i indexet eller att den innehar dem i samma proportion som deras viktningar i indexet. Delfonden kan även inneha vissa värdepapper som inte är underliggande
komponenter i indexet.
Fondförvaltaren kan använda derivat i syfte att hantera in- och utflöden samt om de ger bättre exponering mot någon av indexets beståndsdelar. I syfte att generera ytterligare
intäkter för att förskjuta sina kostnader kan delfonden även använda utlåning av värdepapper.
Delfonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker enligt avsnittet ”Hållbara investeringar” i prospektet.
Policy för utdelning: All aktieinkomst bibehålls och återinvesteras automatiskt för kapitaliserad aktie inom delfonden och därmed värderas aktier genom diskontering.
Kortast rekommenderade tid för andelsinnehav är 4 år.
Delfondernas aktier är noterade och handlas på en eller flera börser. Under normala omständigheter kan du handla med aktier under börsernas öppettider, förutsatt att
marknadsgaranterna kan bibehålla marknadslikviditeten. Endast auktoriserade aktörer (t.ex. finansiella institutioner) får göra aktieaffärer direkt med delfonden på
primärmarknaden. Ytterligare detaljer finns i Fondföretagets prospekt.
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Denna Delfonds risknivå reflekterar huvudsakligen marknadsrisken i samband med
placeringar i obligationer utgivna av företagsenheter och benämda i euro.
Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden.
Riskkategorin som anges är inte garanterad och kan skifta över tiden.
Den lägsta riskkategorin innebär inte ”riskfri”.
Din första investering är inte garanterad eller skyddad.
Substantiella risker väsentligt relevanta för Delfonden som indikatorn inte återger korrekt :

Kreditrisk: avser riskerna när en emittents signatur plötsligt degraderas eller
saknas.
Likviditetsrisk: i händelse av låg handelsvolym på finansmarknader kan varje
köp eller försäljning på dessa marknader leda till betydande
marknadsvariationer, som kan påverka värdet på din portfölj.
Motpartsrisk: avser risken att en aktör på marknaden inte fullföljer sina
skyldigheter mot din portfölj.
Operativ risk: avser risken för fallissemang eller fel inom de olika
tjänsteleverantörer som deltar i förvaltningen och värderingen av din portfölj.
Din portföljs substansvärde kan påverkas av förekomsten av någon av dessa
risker.
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Avgifter
Avgifterna används till att betala Delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
De tecknings-, inlösen- ochkonverteringsavgifter som visas är maximibelopp som
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
tillämpas enbart på primärmarknaden. I vissa fall kan du betala mindre – du kan ta reda
Teckningsavgift*
3,00 %
på det från din finansiella rådgivare.
Inlösenavgift*
3,00 %
Den årliga avgiften grundas på utläggen under innevarande år. Siffran kan variera från
år till år. Den utesluter :
Konverteringsavgift
Ej tillämpligt
Prestationsbaserad avgifter
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan vinsten på
Portföljens transaktionskostnader, utom då tecknings- / inlösenavgiften betalas av
din investering betalas ut.
Delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva
Avgifter som debiteras från Delfonden under ett år
investeringar.
Årlig avgift
0,18 %
De årliga avgifterna som visas är uppskattade. För varje redovisningsperiod kommer
Avgifter som debiteras från Delfonden under vissa specifika
Delfondens årsrapport att visa den exakta summan.

omständigheter
Resultatrelaterad avgift

Ingen

* Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från delfonden och tillämpas inte när investerare köper eller säljer andelar på aktiebörser.
Investerare som handlar på aktiebörser betalar de avgifter som debiteras av deras mellanhänder. Sådana avgifter kan erhållas från mellanhänder.
För mer information om avgifter, se stycket om avgifter i fondföretagets prospekt vilket finns på : amundi.com eller amundietf.com.
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Diagrammet har ett begränsat värde som vägledning för framtida
resultat.
De årliga resultaten som visas i detta diagram är beräknade efter
att Delfondens omkostnader varit avdragna.
Delfonden lanserades 05 april 2018. Andelsklassen lanserades 05
april 2018.
Referensvalutan är euron.
Referensindex: iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade
Corporates TCA

2020

Jämförelsenorm

A: Baserat på resultatet från och med lanseringsdatumet till datumet för absorbering av den franska fonden ”AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO
CORPORATE 1-3 UCITS ETF” som förvaltats av Amundi Asset Management och absorberades av ”AMUNDI FLOATING RATE EURO
CORPORATE 1-3” 2018-04-05.
B : Delfondens resultat sedan datumet för lansering.

Praktisk information
Förvaringsinstitutets namn: CACEIS Bank, Luxemburgfilialen.
Ytterligare information om fondföretaget (prospekt, periodiska rapporter) kan erhållas på engelska, kostnadsfritt på följande adress: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg.
Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer
som
ansvarar
för
tilldelningen
av
ersättningar
och
förmåner,
finns
tillgängliga
på
följande
webbplats:
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi och en papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.
Annan praktisk information (som senaste substansvärde, transparenspolicy och information om tillgångarnas sammansättning i delfonden) finns på webbplatserna
amundi.com och amundietf.com.
Indikativt substansvärde publiceras av relevanta aktiebörser.
I UCITS-fonden ingår ett stort antal andra delfonder och andra kategorier som beskrivs i prospektet. Omvandling till aktier av en annan Delfond av fondföretaget kan göras,
om villkoren i prospektet tillåter det.
Varje delfond motsvarar en speciell del av UCITS-fondens tillgångar och skulder. Följaktligen är varje Delfonds tillgångar exklusivt tillgängliga för att uppfylla investerares
rättigheter i förhållande till denna Delfonds och kreditgivares rättigheter vilkas krav har uppkommit vid skapandet, förvaltningen eller likvideringen av den Delfonden.
Detta dokument beskriver en delfond inom UCITS-fonden. Prospektet och periodiska rapporter förbereds för hela fondföretaget som angivits i början av detta dokument.
Den luxemburgska skattelagstiftningen som gäller för UCITS-fonden kan påverka investerarens personliga skattesituation.
Amundi Luxembourg SA kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för
UCITS-fonden.
*********************

UCITS är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 7 oktober 2021.
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