Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.
Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at
investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

AMUNDI CASH CORPORATE
Classe P - Code ISIN : (C) FR0011630557
Investeringsinstitut underlagt fransk ret og forvaltet af Amundi Asset Management, et selskab i Amundi

Mål og investeringspolitik
Klassifikation: Standardpengemarkedsforening med variabel nettoaktivværdi realisationsværdi
En souscrivant à AMUNDI CASH CORPORATE - P, vous investissez dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est
de 2 ans.
L'objectif est de vous offrir une performance supérieure à son indice de référence l’EONIA capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la
zone euro, après prise en compte des frais courants. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du
fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance du fonds pourra être inférieure à celle
de l'Eonia capitalisé.
For at opfylde målet udvælger forvaltningsteamet, pengemarkedsinstrumenter af høj kvalitet i EUR eller andre valutaer, idet der tages højde for
deres restløbetid. Disse instrumenter udvælges i et investeringsunivers, der på forhånd er fastlagt i henhold til en intern godkendelsesproces og
risikovurdering. Forvaltningsselskabet kan under købet og i forbindelse med evalueringen af instrumenternes kreditkvalitet ikke-eksklusivt
henvise til anerkendte vurderingsselskabers vurderinger i kategorien "investment grade", når disse anses som relevante. Forvaltningsselskabet
sørger dog for at forhindre enhver mekanisk afhængighed af førnævnte vurderinger i den tid, instrumenterne er i købernes besiddelse.
De ejede værdipapirer i valuta er fuldt afdækkede mod kursrisikoen.
Undtagelsesvis kan grænsen på 5 % af investeringsinstituttets aktiver pr. enhed øges til 100 % af dets aktiver, når fonden investerer i
pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret individuelt eller i fællesskab af visse selvstændige enheder, delvis selvstændige eller
overnationale enheder i Den Europæiske Union som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/1131 af 14. juni 2017.
Fonden kan foretage midlertidige afhændelser eller anskaffelser af værdipapirer. Der vil kunne anvendes futures til afdækning.
Investeringsinstituttet forvaltes aktivt. Indekset anvendes efterfølgende som grundlag for resultatsammenligning. Forvaltningsstrategien er
skønsmæssig og uafhængig af indekset.
Investeringsinstituttet fremmer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier (ESG) i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om
bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR-forordningen").
Investeringsinstituttet er udsat for en risiko forbundet med bæredygtighed som defineret i risikoprofilen i prospektet.
Referenceindekset vurderer og omfatter ikke bestanddele i henhold til miljømæssige og/eller sociale egenskaber og er således ikke tilpasset
ESG-kriterierne, som fremmes af porteføljen.
Fondens realiserede nettoresultat og nettogevinster geninvesteres systematisk.
De kan anmode om indløsning af Deres andele hver dag, og der foretages dagligt tilbagekøbstransaktioner.
Den anbefalede investeringsvarighed er på 1 dag til 3 måneder.
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Risikoniveauet for denne fond afspejler primært risikoen på
europengemarkedet, hvor den er investeret.
De historiske data, der er anvendt til beregning af den numeriske
risikoindikator, er således ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for
investeringsinstituttets kommende risikoprofil.
Den risikokategori, der er knyttet til denne fond , er ikke garanteret og vil
kunne udvikle sig over tid.
Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
Den oprindeligt investerede kapital er ikke garanteret.
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Væsentlige risici i relation til investeringsinstituttet, som ikke er
omfattet af indikatoren, er:
Kreditrisiko: Den repræsenterer risikoen for en pludselig
forringelse af kvaliteten af en udsteders underskrift eller for
dennes misligholdelse.
Modpartsrisiko: Den repræsenterer risikoen for en
markedsaktørs misligholdelse, der forhindrer denne i at
honorere sine forpligtelser i forhold til Deres portefølje.
Forekomsten af én af disse risici kan medføre et fald i porteføljens
indre værdi.
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Gebyrer
Betalte gebyrer og provisioner anvendes til at dække fondens driftsomkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og distribution af
andelene. Disse gebyrer reducerer Deres investerings potentielle vækst.
De angivne ind- og udtrædelsesgebyrer er de maksimale
Engangsgebyrer før eller efter investering
beløb. De kan i visse tilfælde betale mindre. De kan få
Indtrædelsesgebyr
Ikke aktuelt
yderligere oplysninger herom hos Deres finansielle
Udtrædelsesgebyr
Ikke aktuelt
rådgiver.
Disse satser svarer til det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
De løbende gebyrer er baseret på tallene for det forrige
midlerne investeres (indtrædelse) eller udbetales (udtrædelse).
regnskabsår, der sluttede den 30. juni 2020. Denne
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
procentsats kan variere fra år til år. Den omfatter ikke:
resultatbetingede honorarer
Løbende gebyrer
0,24 % af de gennemsnitlige nettoaktiver
formidlingsgebyrer,
bortset
fra
indog
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
udtrædelsesgebyrer betalt af investeringsinstituttet, når
Resultatbetinget honorar
maksimalt 30 % årligt af resultatet over
det køber eller sælger andele i et andet
benchmark-indekset, beregnet ved hjælp af
investeringsinstitut.
"benchmark-aktiv"-metoden
Der blev ikke opkrævet nogen honorarer i forrige
regnskabsår
Yderligere oplysninger om gebyrer og især om metoden til beregning af resultatbetingede honorarer kan findes i afsnittet "frais et commissions"
(gebyrer og honorarer) i investeringsinstituttets prospekt, der kan rekvireres ved anmodning herom hos forvaltningsselskabet.
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Resultaterne er ikke konstante over tid og er ikke
retningsgivende for fremtidige resultater.
De annualiserede resultater, der præsenteres i dette
diagram, er beregnet efter fratrækning af samtlige
gebyrer, der er opkrævet af fonden.
Le fonds a été créé le 1er décembre 2005 et sa classe
P le 10 janvier 2014.
Referencevalutaen er euro (EUR).
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Praktiske oplysninger
Depotbankens navn: CACEIS Bank.
Yderligere oplysninger om fonden:
Det seneste prospekt og de seneste periodiske dokumenter samt alle
andre praktiske oplysninger fås gratis hos administrationsselskabet.
Ajourførte oplysninger om administrationsselskabets vederlagspolitik
kan ses på selskabets websted eller fås gratis efter skriftlig anmodning
til selskabet.
Denne politik beskriver navnligt reglerne for beregning af vederlag og
andre ydelser til visse kategorier af ansatte, de organer, der er
ansvarlige for tildelingen af dem, samt sammensætningen af
vederlagsudvalget.

Den indre værdi kan oplyses af forvaltningsselskabet på anmodning,
ses på webstedet www.amundi.com og de udbydende virksomheders
websteder, og den offentliggøres desuden i flere nationale og regionale
dagblade samt i tidsskrifter.
Beskatning:
Alt efter Deres skatteordning kan gevinster og eventuelle afkast
forbundet med besiddelsen af værdipapirer i investeringsinstituttet
beskattes. Vi anbefaler, at De forhører Dem herom hos fondens
udbyder.
Ansvar:
Amundi kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis
de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele i investeringsinstituttets prospekt.
Investeringsinstituttet er ikke åbent for borgere i USA/"U.S. Person"
(definitionen af "U.S. Person" findes på forvaltningsselskabets websted
www.amundi.com og/eller i prospektet).
Fonden tilbyder andre andele eller aktier til de investorkategorier, der er
defineret i fondens prospekt.

--------------------------

Denne fond er godkendt i Frankrig og underlagt det franske finanstilsyn, Autorité des marchés financiers (AMF).
Forvaltningsselskabet Amundi Asset Management er godkendt i Frankrig og underlagt det franske finanstilsyn, Autorité des marchés financiers
(AMF).
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 5. marts 2021.
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