Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte
informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico’s van beleggingen in dit
Compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Compartiment
wenst te beleggen.

AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR
Een Compartiment van de SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS
ISIN-code: (A) LU1681042609
Deze UCITS heeft Amundi Luxembourg SA, onderdeel van de Amundi groep, tot Beheermaatschappij benoemd.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit Subfonds wordt passief beheerd.
Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de MSCI Europe Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het
Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te
bereiken die niet meer bedraagt dan 1%.
De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden, na aftrek van belastingen, worden opgenomen in het
rendement van de Index.
De MSCI Europe Index is een aandelenindex die representatief is voor de large- en midcapmarkten van de 15 ontwikkelde Europese landen.
Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: msci.com
De waarde van de Index is beschikbaar via Reuters (.dMIEU00000NEU) en Bloomberg (MSDEE15N).
Het Compartiment zal de methode van de indirecte replicatie hanteren om blootstelling te verwerven aan de Index. Het Compartiment zal beleggen in een
total return swap (financieel derivaat) die het rendement van de Index ruilt voor het rendement van de gehouden activa. Derivaten maken integraal deel uit
van de beleggingsstrategieën van het Compartiment.
Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de
waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt.
De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar.
De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen
verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde
deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in
het prospectus van de UCITS.

Risico- en Rendementsprofiel
Lager risico,

Hoger risico,

Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de
financiële markten, kan elke aan- of verkopen tot belangrijke
Doorgaans lagere opbrengst
Doorgaans hogere opbrengst
marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw
portefeuille kunnen beïnvloeden.
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Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling
van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten
aanzien van uw portefeuille te voldoen.
Het risiconiveau van dit Compartiment geeft voornamelijk het marktrisico weer dat
Uitvoeringsrisico: het risico dat voortkomt uit ontoereikende of
voortkomt uit beleggingen in Europese aandelen.
mislukte processen binnen de verscheidene dienstverleners die zijn
Historische gegevens zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
betrokken bij het beheren en waarderen van uw portefeuille.
De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de tijd
Indien één van deze risico's zich voordoet, kan dit een invloed hebben
veranderen.
op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.
De laagste categorie betekent niet `risicoloos´.
Uw oorspronkelijke belegging geniet geen enkele garantie of bescherming.
Belangrijke risico's die voor het Compartiment relevant zijn en die niet afdoende
in de indicator worden weerspiegeld:
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Kosten
De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het Compartiment, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken.
Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De vermelde instap-, uitstap- en conversievergoedingen zijn
Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging
maximumbedragen die enkel van toepassing zijn op de primaire markt. In
Instapvergoeding*
3,00 %
bepaalde gevallen betaalt u mogelijk minder - hierover kan uw financieel
Uitstapvergoeding*
3,00 %
adviseur u informeren.
Conversievergoeding
Niet van toepassing
Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het jaar
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
eindigend op 30 september 2020. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar. Het
afgehouden voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
omvat niet:
Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden
de prestatievergoedingen,
onttrokken
de
portefeuilletransactiekosten,
met
uitzondering
van
de
Lopende kosten
0,15%
instap-/uitstapvergoedingen die het Subfonds betaalt bij aan- of verkopen
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment
van rechten van deelneming van andere beleggingsfondsen.
worden onttrokken
Prestatievergoeding
None
* Instap- en uitstapvergoedingen zullen enkel van toepassing zijn wanneer er direct op aandelen wordt ingeschreven of als aandelen direct van het
Compartiment worden teruggekocht, en niet wanneer beleggers dergelijke aandelen kopen of verkopen of beurzen. Beleggers die op beurzen handelen,
zullen vergoedingen betalen die door hun tussenpersonen in rekening worden gebracht. Informatie over dergelijke kosten is verkrijgbaar bij deze
tussenpersonen.
Voor meer informatie over kosten, zie de paragraaf over kosten in het prospectus van de UCITS, te verkrijgen bij: amundi.com of amundietf.com.

In het verleden behaalde resultaten

2011

2013

26,3%
2014

2015

2016

2017

2018

-3,2%
2019

-3,3%

-10,6%

-10,4%
2012

AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR

26,0%

10,2%

10,4%

2,6%

2,7%

8,4%

8,2%

7,0%

6,8%

19,9%

19,8%

17,3%

B

-8,1%

-8,1%

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

17,3%

A

2020

De grafiek biedt een beperkte waarde als richtsnoer voor
de toekomstige resultaten.
De in de grafiek weergegeven jaarresultaten zijn berekend
als nettobedragen, na aftrek van de door het
Compartiment aangerekende kosten.
Het Compartiment is geïntroduceerd op 22 maart 2018.
De Aandelencategorie is geïntroduceerd op 22 maart
2018.
De referentievaluta is de euro.
De benchmark is de: MSCI Europe

Benchmark

A: Gebaseerd op het rendement vanaf de introductiedatum tot de absorptiedatum van het Franse fonds “AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS ETF”,
dat wordt beheerd door Amundi Asset Management en op 22 maart 2018 is opgeslorpt door “AMUNDI MSCI EUROPE”.
B: Rendement van het Compartiment sinds zijn introductiedatum.

Praktische informatie
Naam van de bewaarder: CACEIS Bank, Luxemburgs filiaal.
Aanvullende informatie over de icbe (prospectus, periodieke verslagen) is verkrijgbaar in het Engels, zonder kosten, op het volgende adres: Amundi
Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.
De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid, met ten minste een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen
en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar via de volgende
website: https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi. Hiervan zal op verzoek gratis een afschrift op
papier ter beschikking worden gesteld.
Overige praktische informatie (bijvoorbeeld de meest recente intrinsieke waarde, het transparantiebeleid en informatie over de activasamenstelling van
het Compartiment) kunt u vinden op de website amundi.com of amundietf.com.
De indicatieve intrinsieke waarde wordt door de betreffende beurzen gepubliceerd.
De icbe omvat een groot aantal andere compartimenten en andere categorieën die in het prospectus worden beschreven. De aandelen kunnen worden
geconverteerd naar aandelen van een ander Compartiment van de UCITS met inachtneming van de voorwaarden in het prospectus.
Elk compartiment stemt overeen met een bepaald deel van de activa en verplichtingen van de icbe. Als gevolg daarvan zijn de activa van elk
Compartiment uitsluitend beschikbaar om te voldoen aan de rechten van de beleggers met betrekking tot dat Compartiment, en aan de rechten van de
schuldeisers wiens vorderingen zijn ontstaan in verband met de oprichting, de werking of de vereffening van dat Compartiment.
Dit document omschrijft een compartiment van de icbe. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor de gehele UCITS die vermeld
wordt aan het begin van dit document.
De Luxemburgse belastingwetgeving die van toepassing is voor de icbe kan een impact hebben op de persoonlijke belastingpositie van de belegger.
Amundi Luxembourg SA kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of
niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.
*********************

Aan deze UCITS is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg
(www.cssf.lu).
Aan Amundi Luxembourg SA is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Luxembourg.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 19 mei 2021.
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