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І. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Краткият
проспект
съдържа
само
основна
информация за фондовете “Пайъниър” (“Фонд”) и за
всеки от под-фондовете (всеки поотделно наричан
“под-фонд” и колективно “под-фондове”). За повече
информация, включително най-новия пълен проспект на
Фонда, най-новите годишен и шестмесечен отчети,
които описват подробно целите, таксите и разходите,
както и рисковете и други важни теми за всеки подфонд, моля свържете се с вашия финансов съветник
или поискайте проспекта и най-новите годишен и
шестмесечен отчети от Управляващото дружество,
Pioneer Asset Management S.A., на адрес: at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721, телефон + 352 42120 1, факс
+352 42120 8300, до г-н Енрико Турки. Тези документи
могат да бъдат предоставени по всяко време
безплатно на съществуващи и бъдещи инвеститори.
Освен ако не е определено по друг начин в настоящия
кратък проспект, думите с главни букви се счита, че
имат същото значение както е посочено в Проспекта.
На инвеститорите се препоръчва да прочетат
Пълният Проспект преди да вземат решение за
инфестиране.
Правна структура на фонда:

Взаимен инвестиционен фонд Umbrella, учреден на 02
март 1998 г. в Люксембург, за неограничено време и по
режима на Раздел I от Закона от 17 декември 2010 г.
относно предприятията за колективно инвестиране
(“Закона от 2010 г.”)

Основател на фонда:

UniCredit S.p.A

Управляващо дружество,
Домицилиарен агент и дистрибутор:

Инвестиционни мениджъри:

Pioneer Asset Management S.A.
4, Rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Pioneer Investment Management Limited
1, George’s Quay Plaza
George’s Quay
Dublin 2
Ireland
Pioneer Alternative Investment Management Limited
1, George’s Quay Plaza
George’s Quay
Dublin 2
Ireland
Pioneer Investment Management, Inc.
60, State Street
Boston, MA 02109-1820
USA
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Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft GmbH
Apianstrasse 16-20
D-85774 Unterföhring near Munich
Germany

Депозитар и агент по разплащането:

Pioneer Investment Management SGRpA
6, Galleria San Carlo
20122 Мilano
Italy
Société Générale Bank & Trust
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Администратор:

Société Générale Securities Services Luxembourg
16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Одитор:

KPMG Luxembourg S.à.r.l.
9, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Регистратор и агент по прехвърлянията:

European Fund Services S.A.
18, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Правен консултант:

Arendt & Medernach
14, Rue Erasme
L-2082 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg

Надзорен орган:

Commission de Surveillance du Secteur Financier
(www.cssf.lu)
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IІ. МЕСТНИ АГЕНТИ
Люксембург
Pioneer Asset Management S.A.
4, Rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Phone:
+352 42120 1
Fax:
+352 42120 8300
Германия
Агент по разплащането
Société Générale S.A.
Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
D-60311 Frankfurt am Main
Germany

Информационен агент
Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Apianstraße 16-20
D-85774 Unterföhring near Munich
Germany
Phone: +49 800 888 1928
Fax: +49 800 777 1928

Австрия
Агент по разплащането и Информационен агент
UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien.
Austria
Испания
Pioneer Global Investments Limited
Paseo de la Castellana 41 – 2a planta,
28046 Madrid.
Spain
Тел.: +34 91 787 4400
Факс: +34 91 787 4440
Холандия
Информационен агент и Представителен агент
Fastnet Netherlands N.V.
De Ruyterkade 6,
NL-1013 AA Amsterdam.
Netherlands
Тел.: +3120 53 08 300
Факс: +3120 53 08 350
Франция
Агент по разплащането
Societe Generale
29, Boulevard Haussmann,
F-75009 Paris.
France

Информационен агент
Pioneer Global Investments Limited
1er etage 6 rue Halevy,
F-75009 Paris
France

Чехия
Представителен агент
Pioneer Asset Management, a.s.
Karolinska 650/1,
Praha 8, 186 00.
Czech Republic
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Тел.: + 420 296 354 111
Факс: +420 296 354 100
Словакия
Агент по разплащанията
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Šancová 1/A
Bratislava, 813 33
Slovak Republic
Phone: +421 249 501 111
Лихтенщайн
Агент по разплащането
Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein

Турция
Представителен агент
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Plaza D Blok Levent
34330 Istanbul
Turkey
Phone: +90 (0) 212 339 70 00
Fax:
+90 (0) 212 339 60 37

Представителен агент
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80, Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
Phone: +423 236 94 05
Fax : +423 236 94 06
Представителен агент
Citibank A.Ş.
Eski Buyukdere Caddesi Tekfen Tower N:209
34394 Istanbul
Turkey
Phone: +90 (0) 216 524 6209
Fax:
+90 (0) 216 524 6224

Унгария
Pioneer Fund Management Ltd
1011 Budapest,
Fő utca 14.
Hungary
тел: +361 577 42 00
факс: +361 577 42 50
България
Агент по разплащането
UniCredit Bulbank AD
7 Sv. Nedelya Square
1000 Sofia
Bulgaria
Tel:
+ 359 2 923 2150
Fax: + 359 2 988 4636
Румъния
Агент по разплащането
UniCredit Tiriac Bank S.A.
Str. Ghetarilor nr. 23-25
RO-014106 Bucharest
Romania
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Словения
Агент по разплащането
UniCredit Bank Slovenija d.d.
Šmartinska 140
1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386 1 5876 462
Fax.: +386 1 5876 441
Ирландия
Facilities Agent
Société Générale
Dublin Branch
3rd Floor, ISFC House
Dublin 1
Ireland
Швеция
Агент по разплащането
SEB Merchant Banking
Rissneleden 110
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Phone: + 46 8 763 5960
Fax:
+ 46 8 20 10 96
Допълнителна информация
При поискване пълният и съкратен Проспект и най-новите годишен и шестмесечен отчети могат да
бъдат получени безплатно преди или след сключване на договора от:
- Управляващото дружество, домицилиарен агент и дистрибуторът: Pioneer Asset Management
S.A.;
- Депозитаря и агента по разплащането: Société Générale Bank & Trust;
- Администратора: Société Générale Securities Services Luxembourg;
- Регистратора и агента по прехвърлянията: RBC Dexia Investor Services Bank S.A. (до 30 август
2008 год) и European Fund Services S.A. (от 31 август 2008 год.);
- Местните агенти във всички юрисдикции, където се продава фондът.
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IІІ. ПОД-ФОНДОВЕ
1. Под-фондове, управлявани от Pioneer Investment Management Limited, Dublin
- Euro Liquidity,
- Euro Short-Term,
- Euro Cash Plus,
- Euro Corporate Short-Term,
- Euro Bond,
- Euro Aggregate Bond,
- Euro Corporate Bond,
- Euro Corporate Trend Bond,
- Euro Credit Recovery 2012,
- Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014 Дистрибутивни),
- Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 Дистрибутивни),
- Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond 11/2014 Дистрибутивни),
- Obbligazionario Euro 12/2014 con cedola (Euro Bond 12/2014 Дистрибутивни),
- High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015,
- Euro Strategic Bond,
- Euro High Yield,
- Emerging Markets Bond Local Currencies,
- Emerging Markets Bond,
- Emerging Markets Corporate Bond 2016,
- Diversified Fixed Income Strategy,
- Absolute Return Bond,
- Absolute Return Currencies,
- Absolute Return Emerging Markets Bond,
- Global Balanced,
- Euroland Equity,
- Core European Equity,
- Top European Players,
- European Equity Value,
- European Potential,
- European Research,
- Italian Equity,
- Global Diversified Equity,
- Global Select,
- Global Ecology,
- Gold and Mining,
- Japanese Equity,
- Emerging Markets Equity,
- Emerging Europe and Mediterranean Equity,
- Asia (Ex. Japan) Equity,
- China Equity,
- Indian Equity,
- Russian Equity,
- Latin American Equity
2. Под-фондове, управлявани от Pioneer Investment Management, Inc., Boston
- U.S. Dollar Short-Term,
- U.S. Dollar Aggregate Bond,
- U.S. Credit Recovery 2014,
- Strategic Income,
- U.S. High Yield,
- Global High Yield,
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- Multi Asset Real Return,
- U.S. Pioneer Fund,
- U.S. Research,
- U.S. Fundamental Growth,
- U.S. Research Value,
- North American Basic Value,
- U.S. Mid Cap Value,
- U.S. Small Companies.
3. Под-фондове, управлявани от Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft GmbH, Мюнхен
- Commodity Alpha
- Absolute Return Commodity,
- Dynamic Real Assets,
- European Equity Target Income.
4. Под-фондове управлявани от Pioneer Investment Management SGRpA, Милано
- Absolute Return Multi-Strategy,
- Absolute Return Multi-Strategy Growth.
Pioneer Investment Management Limited, Dublin и Pioneer Investment Management, Inc., Boston,
съвместно ще управляват Под-фонд Global Aggregate Bond.
Pioneer Investment Management Limited, Дъблин и Pioneer Alternative Investment Management Limited,
Дъблин, съвместно ще управляват Под-фондове Absolute Return European Equity и Absolute Return
Asian Equity. Съгласно съобщение, публикувано на уебсайта на Pioneer Investments, Pioneer Investment
Management Limited ще бъде единствения инвестиционен мениджър на Под-фондовете.
Под-инвестиционният менижър на под-фонд North American Basic Value е Cullen Capital Management,
LLC, а под-инвестиционен мениджър за Под-фонд European Potential е Pioneer Investment Management
SGRpA.
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1. PIONEER FUNDS – EURO LIQUIDITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд е замислен като фонд на паричния пазар. Ход-фондът се стреми да постигне
капиталов ръст в съответствие с поддържания капитал и осигуряващ приход, съответстващ на нивата
на паричния пазар, чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от инструменти на Паричния пазар,
деноминирани в евро и депозити на кредитни институции. Под-фондът може да инвестира в
инструменти, деноминирани в други валути, при условие, че валутното представяне е изцяло
хеджирано обратно в евро.
Под-фондът инвестира в инструменти с остатъчна продължителност по-малка или равна на 2 години,
при условие, че оставащото време до следващата дата за промяна на лихвения процент е по-малко
или равно на 397 дни.
Държавните Инструменти на Паричния пазар ще имат поне Инвестиционен рейтинг, а всички
останали Инструменти на Паричния пазар ще бъдат оценени в една от двете най-високи рейтингови
категории от всяка призната кредитна рейтингова агенция, която е оценила ценните книжа или, ако
инструментът не е оценен, ще има подобно качество, каквото определи Инвестиционния мениджър.
Продължителността на лихвения процент на Под-фонда е по-малка от 6 месеца и неговият средно
определен живот е по-малко от 12 месеца.
Активите на този под-фонд се оценяват чрез метода за амортизационни разходи в съответствие с чл.
17 „Определяне на Нетната стойност на активите за дял” от Правилата за управление.
Основна валута
Основната валута на Под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на паричните пазари. Той може
да е най-подходящ за инвеститори, които имат краткосрочни до средносрочни инвестиционни цели.
Този под-фонд може да е подходящ за основна позиция в портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
Под-фондът обикновено постига по-ниска възвращаемост от под-фондовете от акции и облигации в
дългосрочен план, но може да предостави сигурна алтернатива на инвеститорите, когато тези
инвестиции изглеждат уязвими.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch Euro Government Bill)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
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Под-фондът не е съществувал за пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. В момента няма налична информация за инвестиционното му представяне.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0536711954
LU0527390982
LU0527391014
LU0527391105

Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0527391444
LU0527391287
LU0527391527
LU0527391360

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
0%
n/a
C
0%
Max. 1.00%1
E
Max. 1.00%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.30%
0%
n/a
C
0.30%
Max. 1.00%
n/a
E
0.30%
0%
n/a
H
0.20%
0%
n/a
I
0.10%
0%
n/a
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2. PIONEER FUNDS – EURO SHORT-TERM
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд се стреми да осигури приход и да поддържа стойност в краткосрочен до средносрочен
план като инвестира предимно в разнообразно портфолио от дългове и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро, издадени от Европейски правителства.
Под-фондът може да инвестира до 30% в дългове и свързани с тях инструменти, емитирани от
компании, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в Европа, които са
деноминирани в евро или друга свободно конвертируема валута, при условие, че основният риск за
чуждестранния обмен принципно се хеджира обратно в евро.
Под-фондът няма да инвестира в акции и свързани с тях инструменти или конвертируеми ценни
книжа.
Общата средна продължителност на лихвения процент на под-фонда (включително кеш и
инструментите на паричния пазар) няма да е по-дълга от 12 месеца.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари, които носят фиксиран
доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат краткосрочни до средносрочни
инвестиционни цели. Този под-фонд може да е подходящ за основна позиция в портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
Под-фондът обикновено постига по-ниска възвращаемост от под-фондовете от акции и облигации в
дългосрочен план, но може да предостави сигурна алтернатива на инвеститорите, когато тези
инвестиции изглеждат уязвими.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Short-Term (Краткосрочен в евро): тригодишно инвестиционно
представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо възвращаемостта на Клас E.
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Pioneer Funds - Euro Short-Term Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
1.05%
3.06%
0.28%
Клас A Недистрибутивни
1.38%
3.06%
0.33%
Клас B Недистрибутивни
0%
1.31%
-1.30%
Клас C Дистрибутивни
0.47%
2.09%
-0.77%
Клас C Недистрибутивни
0.54%
1.98%
-0.71%
Клас E Недистрибутивни
1.49%
3.16%
0.35%
Клас F Недистрибутивни
1.15%
2.8%
0%
Клас H Недистрибутивни
1.86%
3.55%
0.73%
Клас I Дистрибутивни
2.09%
3.77%
0.93%
Клас I Недистрибутивни
2.13%
3.75%
0.94%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-4.06%
6.44%
-6.17%
Клас A Недистрибутивни
-3.53%
6.35%
-6.08%
Клас B Дистрибутивни
-4.93%
4.76%
-7.57%
Клас B Недистрибутивни
-5.01%
4.73%
-7.61%
Клас C Дистрибутивни
-4.51%
5.32%
-7.10%
Клас C Недистрибутивни
-4.57%
5.31%
-7.13%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0133586304
LU0119402690
LU0119402856
LU0132198937
LU0119419314
LU0140697474

Клас B Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR

LU0139715014
LU0139705056
LU0133586569
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Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0119439775
LU0119439007
LU0132199232
LU0111930219

Клас E Недистрибутивни USD
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0372179563
LU0133586999
LU0133587021
LU0329233059
LU0147339146
LU0119436839

Клас I Недистрибутивни USD

LU0372179720

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса продажба
Такса отсрочена
Клас
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4%1
C
0%
Max. 1%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

0.60%
0.60%
0.60%
0.80%
1.15%
0.45%
0.30%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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3. PIONEER FUNDS – EURO CASH PLUS
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този под-фонд се стреми да постигне капиталов ръст и приходи в съответствие с поддържания
капитал в краткосрочен до средносрочен план чрез инвестиране на поне 75 % от активите си в
диверсифициран портфейл от дългове и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, както и в
инструменти на Паричния пазар. Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си в дългове и
свързани с тях инструменти, деноминирани в друга свободно конвертируема валута. Не повече от 5%
ще се инвестират в дългове и свързани с тях инструменти с под-инвестиционен рейтинг.
Общата средна продължителност на лихвения процент на под-фонда (включително инструментите на
паричния пазар) няма да е по-дълга от 12 месеца.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари, които носят фиксиран
доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат краткосрочни до средносрочни цели.
Този под-фонд може да е подходящ за основна позиция в портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниско ниво на потенциална възвращаемост от подфондовете от акции, но предоставя по-висока степен на стабилност на капитала. Под-фондът
обикновено постига по-ниска възвращаемост от под-фондовете от акции и облигации в дългосрочен
план, но може да предостави сигурна алтернатива на инвеститорите, когато тези инвестиции
изглеждат уязвими.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 1-3 Yrs)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Cash Plus: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо възвращаемостта на Клас E.

показва
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Pioneer Funds - Euro Cash Plus Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-2.16%
10.50%
2.05%
Клас А Недистрибутивни
n/a1
10.52%
2.10%
Клас Е Недистрибутивни
-2.18%
10.48%
2.02%
Клас H Недистрибутивни
-2.08%
10.62%
2.15%
Клас I Недистрибутивни
-1.15%
10.65%
2.20%
1) Клас дялове представен на 10/06/08
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас E Недистрибутивни
-7.00%
14.03%
-4.61%
Клас I Недистрибутивни
-6.02%
14.22%
-4.44%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни USD
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0281580257
LU0275636784
LU0275636602
LU0275637162
LU0275636941
LU0162300734
LU0162478399
LU0329232911
LU0162301039
LU0162479363

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.00%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
18

I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.30%
0%
n/a
B
0.30%
Max. 1.50%
n/a
C
0.30%
Max. 1.00%
n/a
E
0.30%
0%
n/a
H
0.20%
0%
n/a
I
0.15%
0%
n/a
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4. PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE SHORT-TERM
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Целта на този Под-фонд е да генерира доходи и да поддържа стабилна стойност на инвестицията в
средносрочен и дългосрочен план, като инвестира поне 2/3 от своите общи активи в диверсифициран
портфейл, състоящ се от корпоративни дългови инструменти с инвестиционен рейтинг.
Инвестиционна политика
Целта на този Под-фонд е да постигне повишаване стойността на капитала и доходите в
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, като инвестира поне 2/3 от своите общи активи
предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от корпоративни дългове и свързани с тях
инструменти, деноминирани в евро и с инвестиционен рейтинг – включително търговски книжа,
сертификати за депозит и други Инструменти на Паричен Пазар – и деноминирани в евро ценни
книжа, обезпечени с активи.
Поне две трети от общите му активи ще бъдат инвестирани в инструменти, чийто оставащ падежен
срок е по-малък или равен на 36 месеца.
Дълговете и свързаните с тях инструменти “с инвестиционен рейтинг” са тези с рейтинг по Standard
& Poor’s по-висок или равен на BBB- или със съответен рейтинг на друга международно призната
статистическа рейтингова организация или са без инвестиционен рейтинг, които по мнението на
Инвестиционния мениджър имат сравнимо качество.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
инструменти, които носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат
средно- и дългосрочни цели. Той може да е подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като
предлага експозиция към определен сегмент от пазара на инструменти с фиксирана доходност, както
е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, неможе да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
Под-фондът обикновено постига по-ниска възвращаемост от под-фондовете от акции и облигации в
дългосрочен план, но предоставя сигурна алтернатива на инвеститорите, когато тези инвестиции
изглеждат уязвими.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 1-3 Yrs)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term Bond Class E Non-Distributing
EUR

EUR Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-9.68%
15.42%
2.16%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас E Недистрибутивни
-9.76%
15.49%
2.22%
Клас F Недистрибутивни
-10.10%
15.09%
1.86%
Клас H Недистрибутивни
-9.44%
15.93%
2.61%
Клас I Недистрибутивни
-9.22%
16.22%
2.84%
1 Клас дялове, представен на 12 януари 2010
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0229385090
LU0229385256

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0229385413
LU0235559647
LU0329230972
LU0229385769

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
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Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
1.15%
0.45%
0.40%

0%
Max. 1.50%
Max. 0.20%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне %
от сумата
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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5. PIONEER FUNDS – U.S. DOLLAR SHORT-TERM
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да предостави доходност и да поддържа стабилна стойност на
инвестицията в краткосрочен до средносрочен план, като инвестира предимно в дългове и свързани с
тях инструмети, деноминирани в щатски долари, или в дългове и свързани с тях инструмети,
деноминирани в друга свободно конвертируема валута, ако свързаният с това валутен риск е
хеджиран спрямо щатския долар.
Общата продължителност на средния лихвен процент на Под-фонда (включително кешовите
инструменти и инструментите на Паричния пазар) няма да е повече от 12 месеца.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари, които носят фиксиран
доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат кратко- до средносрочни
инвестиционни цели. Този под-фонд може да е подходящ за основна позиция в портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, неможе да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
Под-фондът обикновено постига по-ниска възвращаемост от под-фондовете от акции и облигации в
дългосрочен план, но може да предостави сигурна алтернатива на инвеститорите, когато тези
инвестиции изглеждат уязвими.
Тъй като инвестициите на портфейла са предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите би трябвало да имат предвид подточка “Валутен риск” в частта “Обща инвестиционна
информация” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 5% JP Morgan 6 Month Euro Cash; 95% JP Morgan
6 Month USD Cash)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term (Краткосрочен в щатски долари): тригодишно
инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо възвращаемостта на Клас E.

показва
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12,27%

13,00%
8,00%
4,04%
3,00%

-3,89%

-2,00%

2008

2009

2010

-7,00%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-3.95%
4.11%
12.10%
Клас C Недистрибутивни
-5.00%
2.77%
11.05%
Клас E Недистрибутивни
-3.89%
4.04%
12.27%
Клас F Недистрибутивни
-4.22%
3.66%
11.88%
Клас H Недистрибутивни
-3.81%
4.43%
12.70%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-8.71%
7.30%
4.90%
Клас A Дистрибутивни
-8.81%
7.32%
5.02%
Клас A Недистрибутивни
-8.46%
7.39%
4.82%
Клас B Дистрибутивни
-10.08%
5.65%
3.43%
Клас B Недистрибутивни
-10.05%
5.69%
3.27%
Клас C Дистрибутивни
-9.48%
6.06%
4.10%
Клас C Недистрибутивни
-9.55%
6.18%
3.75%
Клас H Дистрибутивни Годишни
-8.27%
7.81%
5.38%
1
Клас I Недистрибутивни
n/a
8.10%
5.64%
1 Клас дялове, представен на 10/07/08
Предупреждение
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни USD
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0119403318
LU0280674614
LU0119403581

Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0132162586
LU0133574557
LU0119420080
LU0139713316
LU0139703358
LU0140694026
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Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR

LU0119440609
LU0119440518
LU0132163634
LU0133574714

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни USD
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни USD

LU0104258750
LU0133574805
LU0133575364
LU0281580414
LU0330608661
LU0271650797

Клас I Недистрибутивни USD
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0132176966
LU0119437134

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.90%
0%
n/a
B
0.90%
Max. 1.50%
n/a
C
0.90%
Max. 1.00%
n/a
E
0.80%
0%
n/a
F
1.15%
0%
n/a
H
0.45%
0%
n/a
I
0.25%
0%
n/a
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6. PIONEER FUNDS – EURO BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен
рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от Европейски правителства.
Под-фондът може да инвестира до 30% в дългове и свързани с тях инструменти, емитирани от
компании, регистрирани, със седалище или с основна дейност в Европа, деноминирани в евро или във
всяка друга свободно конвертируема валута, при условие, че основния риск от международния обмен
се хеджира обратно в евро.
Под-фондът няма да инвестира в акции и свързани с тях инструменти или конвертируеми облигации.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари, които носят фиксиран
доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби поради пазарните колебания. Този под-фонд може да е подходящ за основна
позиция в портфейл.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниско ниво на потенциална възвращаемост от подфондовете от акции, но предоставя по-висока степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% JP Morgan GBI EMU)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Bond: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
Клас E.
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10.00%
8.00%

6.61%

6.15%

6.00%
4.00%

2.15%

2.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Euro Bond Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
6.68%
6.21%
2.2%
Клас A Дистрибутивни Годишни
6.74%
6.18%
2.09%
Клас A Недистрибутивни
6.74%
6.17%
2.30%
Клас B Дистрибутивни
3.02%
4.71%
0.64%
Клас B Недистрибутивни
5.00%
4.6%
0.76%
Клас C Дистрибутивни
5.51%
5.21%
1.28%
Клас C Недистрибутивни
5.80%
5.18%
1.16%
Клас E Недистрибутивни
6.61%
6.15%
2.15%
Клас F Недистрибутивни
6.03%
5.56%
1.59%
Клас H Недистрибутивни
7.15%
6.71%
2.68%
Клас I Недистрибутивни
7.37%
6.73%
2.77%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
1.44%
9.63%
-4.45%
Клас A Недистрибутивни
1.47%
9.60%
-4.43%
Клас B Дистрибутивни
-0.06%
8.04%
-5.84%
Клас B Недистрибутивни
-0.11%
7.99%
-5.81%
Клас C Дистрибутивни
0.45%
8.55%
-5.28%
Клас C Недистрибутивни
0.55%
8.54%
-5.35%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0133584515
LU0119373651
LU0281578517
LU0119391471
LU0132182428
LU0139704919
LU0119418340
LU0140697391
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Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0139714983
LU0133584788
LU0119429974
LU0119429891

Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0132183079
LU0111930052
LU0133584945
LU0133585165
LU0329230899
LU0119435609

Клас I Недистрибутивни USD

LU0132183749

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

0.70%
0.70%
0.70%
1.05%
1.60%
0.55%
0.35%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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7. PIONEER FUNDS – EURO AGGREGATE BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен
рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро.
Под-фондът цели активно и флексибилно разпределение в различни сегменти на пазари с фиксирани
приходи чрез инвестиране в широк диапазон емитенти на дълговите пазари, включително, но не само
правителствени емитенти, международни организации, местни компании, международни публични
компании и корпоративни емитенти със седалище или основна дейност в Европа.
Под-фондът няма да инвестира в акции и свързани с тях инструменти или конвертируеми облигации.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари с фиксиран приход. Подфондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да е
подходящ за основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниска степен на потенциална възвращаемост от подфондовете в акции, но по-висока степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BarCap Euro Aggregate)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
Клас E.
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10.00%

8.34%

8.00%
6.00%
2.89%

4.00%
2.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond Class E EUR Non-Distributing

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
n/a1
8.37%
2.91%
Клас A Недистрибутивни
n/a2
8.37%
2.91%
Клас C Недистрибутивни
n/a3
n/a3
1.88%
Клас E Дистрибутивни Годишни
n/a4
n/a4
n/a4
2
Клас E Недистрибутивни
n/a
8.34%
2.89%
Клас F Дистрибутивни Годишни
n/a4
n/a4
n/a4
2
Клас F Недистрибутивни
n/a
7.89%
2.48%
Клас H Дистрибутивни
n/a1
8.58%
3.12%
2
Клас H Недистрибутивни
n/a
8.58%
3.13%
Клас I Недистрибутивни
n/a2
8.74%
3.26%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 13/02/2008
3 Клас дялове, предложен на 20/03/2009
4 Клас дялове, предложен на 29/10/2010
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
1
Клас A Хеджирани Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
1 Клас дялове, предложен на 11/02/11
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Хеджирани Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
Клас E Дистрибутивни Целеви Тримесечни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни Годишни EUR

LU0313644931
LU0313644857
LU0313645151
LU0313645235
LU0313645078
LU0536711798
LU0313645318
LU0313645409
LU0546327387
LU0702500801
LU0313645664
LU0546340992
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Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0313645748
LU0341616588
LU0372177518
LU0313645821

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса продажба
Такса отсрочена
Клас
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.60%
0%
n/a
B
0.60%
Max. 1.50%
n/a
C
0.60%
Max. 1.00%
n/a
E
0.60%
0%
n/a
F
1.00%
0%
n/a
H
0.40%
0%
n/a
I
0.30%
0%
n/a
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8. PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от корпоративни дългове с
инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро.
На допълнителна база Под-фондът може да инвестира в правителствени дългове и свързани с тях
инструменти.
Под-фондът може да инвестира в дългове на Възникващи пазари.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране във Възникващи пазари, както
е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари, които
носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под- фондът може
да бъде подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен
сегмент от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниско ниво на потенциална възвращаемост от подфондовете от акции, но предоставя по-висока степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 95% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large
Cap; 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Corporate Bond (Европейски корпоративни облигации): тригодишно
инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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17,00%
14,56%

20,00%

5,01%

10,00%
-6,67%

-2,78%

4,54%

0,00%
2008

2009

2010

-10,00%

Pioneer Funds - Euro Corporate Bond Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: 95% Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Large Cap Index,
5% JP Morgan Euro 1 Month Cash Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-6.77%
16.78%
4.84%
Клас A Дистрибутивни Годишни
-6.84%
16.79%
4.84%
Клас A Недистрибутивни
-6.88%
16.84%
4.85%
Клас B Дистрибутивни
-10.44%
14.96%
3.29%
Клас B Недистрибутивни
-8.22%
15.11%
3.24%
Клас C Дистрибутивни
-7.75%
15.75%
3.82%
Клас C Недистрибутивни
-7.82%
15.52%
3.91%
Клас E Недистрибутивни
-6.67%
17%
5.01%
Клас F Non- Дистрибутивни
-7.57%
15.74%
3.88%
Клас H Дистрибутивни Годишни
-6.37%
17.37%
5.36%
Клас H Недистрибутивни
-6.39%
17.38%
5.36%
Клас I Дистрибутивни Годишни
-6.00%
17.54%
5.5%
Клас I Недистрибутивни
-6.23%
17.5%
5.38%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-11.42%
20.49%
-1.92%
Клас A Недистрибутивни
-11.49%
20.64%
-2.05%
Клас B Дистрибутивни
-12.69%
18.73%
-3.43%
Клас B Недистрибутивни
-12.76%
18.79%
-3.50%
Клас C Дистрибутивни
-12.28%
19.46%
-2.94%
Клас C Недистрибутивни
-12.30%
19.35%
-2.94%
Клас I Недистрибутивни
-10.91%
21.35%
-1.35%
Клас F на този под-фонд използва такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на този Клас, сравнено с Репера на този под-фонд.
В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F EUR Недистрибутивни
-7.57%
15.74%
3.88%
Benchmark: 95% Merrill Lynch EMU Corporate
-2.78%
14.56%
4.54%
Bonds Large Cap Index, 5% JP Morgan Euro 1
Month Cash Index
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни EUR

LU0133659036

Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD

LU0133659200
LU0280674374
LU0133659622
LU0133659465
LU0139704596
LU0133662337

Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Дистрибутивни Целеви
Тримесечни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR

LU0140696237
LU0139714470
LU0133659895
LU0133659978
LU0133660471
LU0133660398

Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0133660984
LU0133661016

LU0702501015
LU0133660638
LU0133661362
LU0133661529
LU0271650441
LU0330607267
LU0271650524

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.80%
Max. 0.20%
n/a
B
1.00%
Max. 1.50%
n/a
C
1.00%
Max. 1.00%
n/a
E
0.80%
Max. 0%
n/a
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F
H
I

1.80%
0.50%
0.40%

Max. 0%
Max. 0%
Max. 0%

Max. 25%
n/a
n/a
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9. PIONEER FUNDS – EURO CORPORATE TREND BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от корпоративни дългове с
инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро. На допълнителна база
Под-фондът може да инвестира в правителствени дългове и свързани с тях инструменти.
Инвестиционния процес на Под-фонда се определя от количествен модел, базиран на скрининг на
инвестиционния хоризонт. Продължителността на портфолиото се ръководи продуктивно в
съответствие със системата за следване на тенденциите за собствеността.
Под-фондът може да инвестира в дългове на Възникващи пазари.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране във Възникващи пазари, както
е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари с
фиксиран доход. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни
инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Този
Под-фонд може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната
политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи, но в дългосрочен план, най-общо, постигат по-висока
възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, Large
Cap)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Към датата на публикуване на Краткия проспект, подфондът не е съществувал в сегашната си форма
за пълна година. Няма налична информация, касаеща инвестиционното представяне
Клас F на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: BOFAML EMU Corp Large Capital.
Предупреждение:
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Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0313648411
LU0313648502
LU0313648684
LU0313648767
LU0313648841

Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас X Недистрибутивни EUR

LU0313648924
LU0346424194
LU0313649229
LU0531128386
LU0313649062

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.80%
Max. 0.20%
n/a
B
1.00%
Max. 1.50%
n/a
C
1.00%
Max. 1.00%
n/a
E
0.80%
0%
n/a
F
1.80%
0%
Max. 25%
H
0.50%
0%
n/a
I
0.40%
0%
n/a
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10. PIONEER FUNDS – U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен
рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани в щатски долари.
Под-фондът може да инвестира до:
(i) 10% от активите си в акции и свързани с тях инструменти
(ii) 25% от активите си в конвертируеми облигации и
(iii) 20% от активите си в дългове с под-инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти
Под-фондът цели активно и флексибилно разпределение в различни сегменти на пазари с фиксирани
приходи чрез инвестиране в широк диапазон емитенти на дълговите пазари, включително, но не само
правителствени емитенти, международни организации, местни компании, международни публични
компании и корпоративни емитенти със седалище или основна дейност в САЩ.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг, както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
инструменти, които носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат
средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби поради пазарните колебания. Този Подфонд може да е подходящ за основна позиция в портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-високо ниво на възвращаемост от други
облигационни под-фондове, но предоставя по-ниска сигурност на капитала от други такива
облигационни под-фондове.
Тъй като инвестициите на портфейла са предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите би трябвало да имат предвид подточка “Валутен риск” в частта “Обща инвестиционна
информация” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BarCap U.S. Aggregate)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 25%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Aggregate Dollar Bond 3 годишно инвестиционно представяне:

38

Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.
15,04%

16,04%

2009

2010

20,00%
10,00%
-1,04%
0,00%
2008
-10,00%
Pioneer Funds - U.S. Dollar Aggregate Bond Class E Non-Distributing
EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-1.03%
15.06%
16.07%
Клас E Недистрибутивни
-1.04%
15.04%
16.04%
Клас F Недистрибутивни
-1.58%
14.42%
15.39%
Клас H Недистрибутивни
-0.61%
15.77%
16.64%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
15.87%
16.87%
1 Клас дялове, предложен на 08/07/08
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-5.89%
18.75
8.53%
Клас A Дистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас A Недистрибутивни
-5.92%
18.76%
8.53%
1
1
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend
n/a
n/a
n/a1
Клас B Дистрибутивни
-7.23%
17.14%
6.98%
Клас B Недистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас C Дистрибутивни
-6.78%
17.64%
7.51%
Клас I Недистрибутивни
-5.24%
19.59%
9.28%
1 Клас дялове, предложен на 28/10/10
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Annually USD
Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend USD
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend USD

LU0229391064
LU0229391221
LU0271651175
LU0547704998
LU0547705292

Клас B Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0547705029
LU0263633819
LU0229391650
LU0229391494
LU0263634890
LU0243702593

Клас F Недистрибутивни EUR

LU0235560496

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0330607853

Клас H Дистрибутивни Annually USD
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0271651258
LU0229391817
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Клас I Недистрибутивни USD
Клас I Дистрибутивни Annually USD

LU0229391908
LU0271651332

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса
дялове
отсрочена
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.90%
Max. 0.15%
n/a
B
1.00%
Max. 1.50%
n/a
C
1.00%
Max. 1.00%
n/a
E
1.05%
0%
n/a
F
1.60%
0%
n/a
H
0.55%
0%
n/a
I
0.40%
0%
n/a
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11. PIONEER FUNDS – GLOBAL AGGREGATE BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от дългове с инвестиционен
рейстинг и свързани с тях инструменти, деноминирани във всяка валута на държава-членка на OECD
или в друга свободно конвертируема валута.
Под-фондът цели активно и флексибилно разпределение в различни сегменти на пазари с фиксирани
приходи чрез инвестиране в широк диапазон емитенти на дълговите пазари, включително, но не само
правителствени емитенти, международни организации, местни компании, международни публични
компании и корпоративни емитенти със седалище или основна дейност по целия свят.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари с фиксиран доход. Той
може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са
изключени загуби поради пазарните колебания. Този Под-фонд може да е подходящ за основна
позиция в портфейла
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниско ниво на потенциална възвращаемост от подфондове в акции, но предоставя по-висока степен на сигурност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BarCap Global Aggregate)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.

12.78%

20.00%
10.00%
3.30%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Global Aggregate Bond Class E EUR Non-Distributing
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Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Дистрибутивни
n/a
3.53%
12.82%
Клас A Недистрибутивни
n/a2
3.34%
12.86%
1
Клас B Недистрибутивни
n/a
1.83%
11.14%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
2.32%
11.68%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
3.3%
12.78%
Клас F Недистрибутивни
n/a2
2.93%
12.33%
2
Клас H Недистрибутивни
n/a
3.72%
13.21%
Клас I Недистрибутивни
n/a2
3.91%
13.32%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 12/02/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Дистрибутивни
n/a
6.86%
5.48%
Клас A Недистрибутивни
n/a1
6.65%
5.53%
Клас B Дистрибутивни
n/a1
5.58%
3.93%
1
Клас B Недистрибутивни
n/a
5.10%
3.93%
Клас C Дистрибутивни
n/a1
6.01%
4.44%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
5.60%
4.43%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
7.25%
5.96%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0313646472

Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD

LU0313646555
LU0372177781
LU0313646399
LU0313646126
LU0372177948
LU0372178086

Клас B Дистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD

LU0372177864
LU0313646803
LU0313646639
LU0313646712
LU0372178243
LU0372178169

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Дистрибутивни Тримесечни
Целеви EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0313646985
LU0702500983
LU0313647017
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Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0341616745
LU0313647108
LU0313647280

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
B
C
E
F
H
I

0.80%
0.80%
0.80%
0.80%
1.20%
0.45%
0.40%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

43

12. PIONEER FUNDS – EURO CREDIT RECOVERY 2012
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Преди Падежната дата
Целта на Под-фонда е да постигне приход и увеличаване на капитала за 3 годишен период, чрез
инвестиране в диверсифициран портфейл.
След Падежната дата
След Падежната дата целта на Под-фонда е да постигне приход и стабилна стойност в краткосрочен
период.
Инвестиционна политика
Преди Падежната дата
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 3 годишен
период чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро и емитирани от европейски компании. Падежната дата на тези
инструменти като цяло ще е съгласувана с Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана подолу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в евро, чиято лихвена продължителност е неповече от 3 месеца;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от всяко
европейско правителство или от наднационални институции, местни власти и международни
публични органи без падежни ограничения.
След стартирането на Под-фонда, портфолиото му ще включва “Инвестиционен клас” корпоративни
дългове и свързани с тях инструменти, издадени от не по-малко от 100 различни емитенти, за да се
осигури разнообразие на инвестициите. След това и до Падежната Дата Портфолиото на Под-фонда
ще остане разнообразно.
След Падежната дата
След Падежната дата целта на под-фонда е да постигне приход и стабилна стойност в краткосрочен
период чрез инвестиране в “Инвестиционен клас” инструменти на Кешовия пазар, деноминирани в
евро и в “Инвестиционен клас” платими дългови и свързани с тях инструменти, емитирани от
европейски правителствени емитенти или международни институции, чиято лихвена
продължителност е не-повече от 3 месеца.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализираните
пазари с фиксиран приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат
своите инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средносрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара.
Под-фондът може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната
политика на Под-фонда.
След Падежната дата Под-фондът ще е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да
участват в пазари с фиксиран приход и паричните пазари. Под-фондът може да бъде най-подходящ за
инвеститори със кратко- до средно-срочни инвестиционни цели.
Профил на риска
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Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 0-1 Yrs)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Падеж и Продължителност
Този Под-фонд стартира на 11.05.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 11.05.2012 г.
(„Падежна Дата”). Под-фондът обаче ще продължи да съществува и след Падежната дата, тъй като е
създаден за неопределен период от време. След Падежната дата Под-фондът ще бъде инвестиран,
съгласно описанието по-горе.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 20
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество може да
реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с чл. 20 от Правилата за
управление.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.

20.00%
10.00%

1.62%

0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Euro Credit Recovery 2012 Class E Distributing
Annually EUR

Класове от дялове в ЕUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
1
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
n/a
n/a
1.64%
Клас A Недистрибутивни EUR
n/a1
n/a1
1.67%
Клас B Дистрибутивни Годишни EUR
n/a1
n/a1
1.67%
1
1
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
n/a
n/a
1.62%
Клас F Дистрибутивни Годишни EUR
n/a1
n/a1
1.35%
1 Клас дялове, предложен на 12/05/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
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да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни Годишни EUR
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0411046195
LU0411045627
LU0414607415
LU0411046278

Клас F Дистрибутивни Годишни EUR

LU0411046518

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 2.50%
n/a
B
0%
Max. 2.50%1
E
Max. 1.00%
n/a
F
0%
n/a
I
0%
n/a
1 такса за отсрочена продажба ще се начислява за Дяловете от Клас В ако Акционерите изкупят
Дяловете преди Падежната дата, на петгодишна база чрез нарушаване на основните разпоредби на
Пълния проспект и както следва:
- За изкупувания през първата година от инвестирането: 2,50 %
- За изкупувания през втората година от инвестирането: 1,75 %
- За изкупувания през третата година от инвестирането: 1,25 %
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
Max. 0.80%
0.20%
20%1
B
Max. 1.00%
0%
20%1
E
Max. 1.00%
0%
20%1
F
Max. 1.25%
0%
20%1
I
Max. 0.40%
0%
20%1
1 от преизпълнението, което всеки Клас постигне през съответния Репер на изпълнение през Периода
за изпълнение.
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.
Репер за изпълнение
11,5 % за Периода на изпълнение, изчисляван всеки две седмици на съставна основа.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси.
Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на база Пълна възвръщаемост, т.е.
изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва всякакви приходи от разпределение
и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за изпълнение. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.
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Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. За повече детайли, моля вижте Пълния
проспект на Фонда.
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13. PIONEER FUNDS – OBBLIGAZIONARO EURO 09/2014 CON CEDOLA (EURO BOND
09/2014 ДИСТРИБУТИВНИ)
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Целта на Под-фонда е да постигне приход и увеличаване на капитала за 5 годишен период, чрез
инвестиране в диверсифициран портфейл.
Инвестиционна политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро. Падежната дата на тези инструменти като цяло ще е съгласувана с
Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана по-долу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в евро,;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от правителство от
OECD или от наднационални институции, местни власти и международни публични органи.
Целта на Под-фонда е да постигне широко разнообразие преди Падежната Дата.
На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран и нетните приходи от ликвидацията ще бъдат
разпределени между Акционерите.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат
определени свои инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със
средносрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на
пазара.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия, лихвените
проценти и преценката на пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да
бъде дадено никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 75% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 2-4 Yrs;
25% JP Morgan GBI Italy 2-4)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Падеж и Продължителност
Този Под-фонд стартира на 31.08.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 01.09.2014 г.
(„Падежна Дата”).
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На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран в съответствие с чл. 20 от Правилата за
управление и нетните приходи от ликвидацията ще бъдат разпределени между Акционерите.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 50
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество по свое
усмотрение, имайки предвид, че пазарните условия не са в интерес на инвеститорите, за да се
стартира Под-фонда, може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с
чл. 20 от Правилата за управление.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.

20.00%
1.98%

10.00%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond
09/2014 distributing) Class E Distributing Annually EUR

Дялове Клас E дистрибутивни годишни в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в
EUR
2008
2009
2010
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
n/a1
n/a1
1.98%
1 Клас дялове, предложен на 31/08/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0363634444

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена Такса
Клас
продажба
продажба
изкупуване
дялове
E
Max. 2.00%
n/a
0.50%1
1 В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
E

Max. 0.65%

0%

Такса
представяне %
от сумата
10%1
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1 от преизпълнението, което всеки Клас постигне през съответния Репер на изпълнение през Периода
за изпълнение.
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.
Репер за изпълнение
Реперът за изпълнение е равен на 5 годишна съставна стойност на годишната печалба към падежа на
Btps 4.25% 01/08/14 (ISIN: IT0003618383) отбелязан на последния работен ден от Периода за
записване, използвайки приключването на пазарната цена.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси.
Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на база Пълна възвръщаемост, т.е.
изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва всякакви приходи от разпределение
и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за изпълнение. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.
Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. Всяка такса за изпълнение, изчислена за
изкупените Дялове, е реализуема и платима в момента на изкупуването. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.

50

14. PIONEER FUNDS – OBBLIGAZIONARIO EURO 10/2014 CON CEDOLA (EURO BOND
10/2014 ДИСТРИБУТИВНИ)
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл.
Инвестиционна политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро. Падежната дата на тези инструменти като цяло ще е съгласувана с
Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана по-долу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в евро,;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от правителство от
OECD или от наднационални институции, местни власти и международни публични органи.
Целта на Под-фонда е да постигне широко разнообразие преди Падежната Дата.
На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран и нетните приходи от ликвидацията ще бъдат
разпределени между Акционерите.
Под-фондът не може да инвестира в безлихвени ценни книжа и свързани с тях инструменти.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат
определени свои инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със
средно- до дългосрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на
колебанията на пазара.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия, лихвените
проценти и преценката на пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да
бъде дадено никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 75% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 2-4 Yrs;
25% JP Morgan GBI Italy 2-4)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Първоначален Период за Записване
Този Под-фонд е приключил записванията на 29 септември 2009 г.
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Падеж и Продължителност
Този Под-фонд стартира на 30.09.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 01.10.2014 г.
(„Падежна Дата”).
На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран и Управляващото дружество, действащо чрез
Инвестиционния мениджър и в най-добър интерес на Акционерите, ще се постарае да ликвидира
ценните книжа колкото се може по-скоро (в съответствие с чл. 20 от Правилата за управление) и
нетните приходи от ликвидацията ще бъдат разпределени между Акционерите.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 50
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество по свое
усмотрение, имайки предвид, че пазарните условия не са в интерес на инвеститорите, за да се
стартира Под-фонда, може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с
чл. 20 от Правилата за управление.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.

20.00%
1.97%

10.00%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond
10/2014 distributing) Class E Distributing Annually EUR

Дялове Клас E Дистрибутивни Годишни EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
n/a1
n/a1
1.97%
1 Клас дялове, предложен на 30/09/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.

ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441098752

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса
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дялове
продажба
изкупуване
E
Max. 2.00%
0.50% 1
1 В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове
Такса
Такса
управление
представяне % от
сумата
E
Max. 0.65%
10%1
1 от преизпълнението, което всеки Клас постигне през съответния Репер на изпълнение през Периода
за изпълнение.
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.
Репер за изпълнение
Реперът за изпълнение е равен на 5 годишна съставна стойност на годишната печалба към падежа на
Btps 4.25% 01/08/14 (ISIN: IT0003618383) отбелязан на последния работен ден от Периода за
записване, използвайки приключването на пазарната цена.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси. Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на
база Пълна възвръщаемост, т.е. изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва
всякакви приходи от разпределение и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за
изпълнение. За повече детайли, моля вижте Пълния проспект на Фонда.
Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. Всяка такса за изпълнение, изчислена за
изкупените Дялове, е реализуема и платима в момента на изкупуването. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.

53

15. PIONEER FUNDS – OBBLIGAZIONARIO EURO 11/2014 CON CEDOLA (EURO BOND
11/2014 ДИСТРИБУТИВНИ)
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл.
Инвестиционна политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро. Падежната дата на тези инструменти като цяло ще е съгласувана с
Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана по-долу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в евро,;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от правителство от
OECD или от наднационални институции, местни власти и международни публични органи.
Под-фондът не може да инвестира в безлихвени ценни книжа и свързани с тях инструменти.
Целта на Под-фонда е да постигне широко разнообразие преди Падежната Дата.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат
определени свои инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със
средносрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на
пазара.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 75% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 2-4 Yrs;
25% JP Morgan GBI Italy 2-4)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Първоначален Период за Записване
Този Под-фонд е приключил записванията на 13 ноември 2009.
Падеж и Продължителност
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Този Под-фонд стартира на 16.11.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 17.11.2014 г.
(„Падежна Дата”).
На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран и Управляващото дружество, действащо чрез
Инвестиционния мениджър и в най-добър интерес на Акционерите, ще се постарае да ликвидира
ценните книжа колкото се може по-скоро (в съответствие с чл. 20 от Правилата за управление) и
нетните приходи от ликвидацията ще бъдат разпределени между Акционерите.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 50
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество по свое
усмотрение, имайки предвид, че пазарните условия не са в интерес на инвеститорите, за да се
стартира Под-фонда, може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с
чл. 20 от Правилата за управление.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.
20.00%
2.54%

10.00%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond
11/2014 distributing) Class E Distributing Annually EUR

Дялове Клас E Дистрибутивни Годишни EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
1
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
n/a
n/a
2.54%
1 Клас дялове, представен на 16/11/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441098836

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса
дялове
изкупуване
A
Max. 3.00%
0.50% 1
E
Max. 2.00%
0.50% 1
1 В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове
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управление

представяне % от
сумата
A
Max. 0.65%
10%1
E
Max. 0.65%
10%1
1 от преизпълнението, което всеки Клас е постигнал през съответния Репер на изпълнение през
Периода на изпълнение
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.
Репер за изпълнение
Реперът за изпълнение е равен на 5 годишна съставна стойност на годишната печалба към падежа на
Btps 4.25% 01/08/14 (ISIN: IT0003618383) отбелязан на последния работен ден от Периода за
записване, използвайки приключването на пазарната цена.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси. Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на
база Пълна възвръщаемост, т.е. изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва
всякакви приходи от разпределение и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за
изпълнение. За повече детайли, моля вижте Пълния проспект на Фонда.
Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. Всяка такса за изпълнение, изчислена за
изкупените Дялове, е реализуема и платима в момента на изкупуването. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.
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16. PIONEER FUNDS – OBBLIGAZIONARIO EURO 12/2014 CON CEDOLA (EURO BOND
12/2014 ДИСТРИБУТИВНИ)
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл.
Инвестиционна политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране на поне 90 % от активите си в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в евро. Падежната дата на тези инструменти като цяло ще е съгласувана с
Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана по-долу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в евро,;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в евро, емитирани от правителство от
OECD или от наднационални институции, местни власти и международни публични органи.
Целта на Под-фонда е да постигне широко разнообразие преди Падежната Дата.
Под-фондът не може да инвестира в безлихвени ценни книжа и свързани с тях инструменти.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат
определени свои инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със
средносрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на
пазара.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 75% BofA Merrill Lynch EMU Corporate, 2-4 Yrs;
25% JP Morgan GBI Italy 2-4)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Първоначален Период за Записване
Този Под-фонд е приключил записванията на 17 декември 2009 г.
Падеж и Продължителност
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Този Под-фонд стартира на 18.12.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 15.12.2014 г.
(„Падежна Дата”).
На Падежната Дата Под-фондът ще бъде ликвидиран и Управляващото дружество, действащо чрез
Инвестиционния мениджър и в най-добър интерес на Акционерите, ще се постарае да ликвидира
ценните книжа колкото се може по-скоро (в съответствие с чл. 20 от Правилата за управление) и
нетните приходи от ликвидацията ще бъдат разпределени между Акционерите.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 50
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество по свое
усмотрение, имайки предвид, че пазарните условия не са в интерес на инвеститорите, за да се
стартира Под-фонда, може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с
чл. 20 от Правилата за управление.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.

20.00%
2.30%

10.00%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - Obbligazionario Euro 12/2014 con cedola (Euro Bond
12/2014 distributing) Class E Distributing Annually EUR

Дялове Клас E Дистрибутивни Годишни EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR
n/a1
n/a1
2.30%
1 Клас дялове, представен на 18/12/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните книжа
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441098919

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса
дялове
продажба
изкупуване
A
Max. 3.00%
0.50% 1
E
Max. 2.00%
0.50% 1
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1 В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове
управление
представяне % от
сумата
A
Max. 0.65%
10%1
E
Max. 0.65%
10%1
1 от преизпълнението, което всеки Клас постигне през съответния Репер на изпълнение през Периода
за изпълнение.
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.
Репер за изпълнение
Реперът за изпълнение е равен на 5 годишна съставна стойност на годишната печалба към падежа на
Btps 4.25% 01/08/14 (ISIN: IT0003618383) отбелязан на последния работен ден от Периода за
записване, използвайки приключването на пазарната цена.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси. Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на
база Пълна възвръщаемост, т.е. изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва
всякакви приходи от разпределение и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за
изпълнение. За повече детайли, моля вижте Пълния проспект на Фонда.
Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. Всяка такса за изпълнение, изчислена за
изкупените Дялове, е реализуема и платима в момента на изкупуването. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.
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17. PIONEER FUNDS – U.S. CREDIT RECOVERY 2014
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Преди Падежната дата
Целта на Под-фонда е да постигне приход и увеличаване на капитала за 5 годишен период, чрез
инвестиране в диверсифициран портфейл.
След Падежната дата
След Падежната дата целта на Под-фонда е да постигне приход и стабилна стойност в краткосрочен
период.
Инвестиционна политика
Преди Падежната дата
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и повишаване стойността на капитала за 5 годишен
период чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от:
“Инвестиционен клас” корпоративни дългови ценни книжа и свързани с тях инструменти,
деноминирани в щатски долари. Падежната дата на тези инструменти като цяло ще е
съгласувана с Падежната Дата на Под-фонда (дефинирана по-долу);
Инструменти на кешовия пазар, деноминирани в щатски долари, чиято лихвена
продължителност е не-повече от 3 месеца;
Дългови и свързани с тях инструменти, деноминирани в щатски долари, емитирани от
правителство от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ или от
наднационални институции, местни власти и международни публични органи без падежни
ограничения.
Целта на Под-фонда е да постигне широко разнообразие преди Падежната Дата.
След Падежната дата
Под-фондът е създаден за неопределен период от време и инвестиционната цел и политика, описани
по-горе, ще се преследват до Падежната дата. След Падежната дата целта на под-фонда е да постигне
приход и стабилна стойност в краткосрочен период чрез инвестиране в “Инвестиционен клас”
инструменти на Кешовия пазар, деноминирани в щатски долари и в “Инвестиционен клас” платими
дългови и свързани с тях инструменти, емитирани от ОИСР правителствени емитенти или
международни институции, чиято продължителност е не-повече от 3 месеца.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в пазари с фиксиран
приход. Той е подходящ и за опитни инвеститори, които желаят да постигнат своите инвестиционни
цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно-срочни инвестиционни
цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да се
окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява експозиция в определен
сегмент от пазара с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
След Падежната дата Под-фондът ще е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да
участват в пазари с фиксиран приход и кешовите пазари. Той е подходящ и за опитни инвеститори,
които желаят да постигнат своите инвестиционни цели. Под-фондът може да бъде най-подходящ за
инвеститори със кратко- до средно-срочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби,
дължащи се на колебанията на пазара.

Профил на риска
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Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниска степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-висока степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch US Domestic Corporate
Master, 1-5 Yrs)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Падеж и Продължителност
Този Под-фонд е стартиран на 20.07.2009 г. („Стартова Дата”) и ще бъде с падеж 20.07.2014 г.
(„Падежна Дата”).
Под-фондът обаче ще продължи да съществува и след Падежната дата, тъй като е създаден за
неопределен период от време. След Падежната дата Под-фондът ще бъде инвестиран, съгласно
описанието по-горе.
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда е 20
милиона евро. В случай, че общия размер на записванията преди края на Първаначалния Период за
Записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната стойност на активите на
този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество, Управляващото дружество може да
реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в съответствие с чл. 20 от Правилата за
управление.
В случай, че Управляващото дружество реши един или повече Хеджирани Класове Дялове да могат
да се записват през Първоночалния Период за Записване(както е описано в Пълния проспект на
Фонда), то може да определи минимално необходимо количество за всеки Хеджиран Клас, като в
случай, че определеният минимум не се достигне или е непостоянен, Управляващото дружество може
да реши да не стартира или да ликвидира съответния Хеджиран Клас. В случай, че необходимият
минимум е непостоянен през периода преди Падежната Дата, Управляващото дружество или всеки от
филиалите му може да запише Дялове в размер, достатъчен да достигне определения минимум. В
случай, че Управляващото дружество реши да затвори съответния Хеджиран Клас, неговите
Акционери ще имат възможността да изискат обратно изкупуване или, освен за Дяловете от Клас В, Е
и F, безплатна конверсия на Дяловете.
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда с използване на инвестиционното представяне на
Клас E.
20.00%
7.08%
10.00%
0.00%
2008

2009

2010

-10.00%
Pioneer Funds - U.S. Credit Recovery 2014 Class [E Hedge Distributing
EUR]
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Дялове Клас E в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
1
Клас A Хеджирани Дистрибутивни EUR
n/a
n/a
6.69%
Клас E Хеджирани Дистрибутивни EUR
n/a1
n/a1
7.08%
1
1
Клас F Хеджирани Дистрибутивни EUR
n/a
n/a
6.65%
1 Клас дялове, представен на 20/07/09
Дялове Класове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни USD
n/a1
n/a1
6.55%
1 Клас дялове, представен на 20/07/09
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0431230332
LU0431230092
LU0431230175
LU0431229912

Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Хеджирани Дистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Дистрибутивни EUR
Клас F Хеджирани Дистрибутивни EUR
Клас F Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни USD

LU0431229839
LU0431230258
LU0431250280
LU0431250959
LU0433879441
LU0431251254

Клас F Недистрибутивни USD
Клас I Дистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни USD

LU0431251411
LU0431239986
LU0431231140

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса
Такса
Клас
продажба
отсрочена
изкупуване
дялове
продажба
A
Max. 2.00%
n/a
1.00%2
1
B
0%
Max. 2.00%
1.00%2
E
Max. 2.00%
n/a
1.00%2
F
0%
n/a
1.00%2
I
0%
n/a
1.00%2
1 такса за отсрочена продажба ще се начислява за Дяловете от Клас В ако Акционерите изкупят
Дяловете преди Падежната дата, на петгодишна база чрез нарушаване на основните разпоредби на
Пълния проспект и както следва:
- За изкупувания през първата година от инвестирането: 2,00 %
- За изкупувания през втората година от инвестирането: 1,75 %
- За изкупувания през третата година от инвестирането: 1,50 %
- За изкупувания през четвъртата година от инвестирането: 1,25 %
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- За изкупувания през петата година от инвестирането: 1,00 %
2. В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата. Тази Такса за изкупуване
ще е платима в допълнение към всяка такса за отсрочена продажба, станала дължима в резултат на
въпросното изкупуване.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение

Такса
представяне % от
сумата
A
Max. 0.75%
Max. 0.10%
10%1
B
Max. 1.35%
0%
10%1
E
Max. 0.85%
0%
10%1
F
Max. 1.10%
0%
10%1
I
Max. 0.30%
0%
10%1
1 от преизпълнението, което всеки Клас постигне през съответния Репер на изпълнение през Периода
за изпълнение.
Период на изпълнение
Периодът за изпълнение означава периодът от Датата на стартирането до Падежната дата.

Репер за изпълнение
Реперът за изпълнение е равен на 5 годишна съставна стойност от 1% + годишната печалба към
падежа на US Treasury N/B 4.2% 15/08/14 (CUSIP:912828CT5 ISIN: US912828CT50) отбелязан на
последния работен ден от Периода за записване, използвайки приключването на пазарната цена.
Изчисляване на Такса изпълнение
Реперът на изпълнение и изпълнението на класовите дялове на под-фонда се изчисляват нето – без
такси за управление и други такси.
Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда ще се извършва на база Пълна възвръщаемост, т.е.
изчисляването на изпълнението за всеки Клас Дялове ще включва всякакви приходи от разпределение
и други приходи, изплатени на Акционерите през Периода за изпълнение. За повече детайли, моля
вижте Пълния проспект на Фонда.
Влияние върху Изкупуванията
За изкупуванията, извършени през Периода за изпълнение, всяка такса изпълнение се определя от
началото на Периода за изпълнение до датата на изкупуване. Всяка такса изпълнение, начислена
върху изкупените Дялове, се реализира и изплаща в момента на изкупуването. За повече детайли,
моля вижте Пълния проспект на Фонда.
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18. PIONEER FUNDS – HIGH YIELD & EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES
2015
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и капиталов ръст за средносрочен и дългорочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл от:
-

Дългове с под-инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти, деноминирани във
всякаква валута. Датата на падежа на тези инструменти в повечето случаи ще бъде
съгласувана с Датата на падежа (дефинирана по-долу) на Под-фонда;
Дългове на Възникващите пазари и свързани с тях инструменти, деноминирани във всякаква
валута. Датата на падежа на тези инструменти в повечето случаи ще бъде съгласувана с
Датата на падежа на Под-фонда.
Инструменти на Паричния пазар, чиято оставаща лихвена продължителност е не повече от 6
месеца;
Дългове и свързани с тях инструменти, издадени от всяко правителство на OECD или от
международни организации, местни власти и международни публични организации.

Под-фондът ще цели да постигне широко разнообразие до Падежната дата.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и Възникващи пазари, както е посочено в „Обща инвестиционна
информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на Под-фонда е Еврото.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори с 5 годишни
инвестиционни цели, тъй като поради пазарните колебания могат да възнигнат загуби. Под-фондът
може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява експозиция в
определен сегмент от пазара с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда. Инвеститорът трябва да е наясно, че портфолиото на дългови ценни книжа с Висока
печелба и на Възникващи пазари може да бъде по непостоянно в сравнение с по-разнообразното
портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 50% BofA Merrill Lynch Euro High Yield, 0-5 Yrs;
25% BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit, 0-5 Yrs; 25% BofA Merrill Lynch US High
Yield Master II, 0-5 Yrs)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
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Първоначален период на записване
Този Под-фонд е приключил записванията на 26 ноември 2009 г.
Управляващото дружество може да издава Дялове, деноминирани в евро или щатски долари или в
друга свободно конвертируема валута, каквато понякога Управляващото дружество може да определя.
Ценовата валута, в която Дяловете се издават в момента в Под-фонда е по-подробно описана в
настоящата форма на заявление.
Минималното количество записани Дялове в Под-фонда е 1,000 валутни дяла, освен за дялове от клас
Н и І, за които минималното количество записани Дялове ще бъде както за останалите под-фондове,
както е описано в Проспекта.
За времето на съществуване на Под-фонда само Дяловете от клас A, E, F, H и I, ще бъдат налични в
Под-фонда.
Основната валута на Под-фонда е евро.
Падеж и Продължителност
Под-фондът е стартиран на 29 ноември 2010 г. („Начална дата”), и ще приключи на 31 декемри 2015 г.
(„Дата на падежа”).
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда ще бъде
50 милиона евро. В случай, че средното количество записвания преди приключването на
Първоначалния период на записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната
стойност на активите на този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество,
Управляващото дружество може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в
съответствие с чл. 20 от Правилата за управление.
В случай, че Управляващото дружество реши да направи един или повече от всички Дялове на
Хеджирани класове налични за записване през Първоначалния период на записване, то може да
определи минимално необходимо количество за всеки такъв Хеджиран клас, който, в случай, че не се
достигне или потвърди определеният минимум, Управляващото дружество може да реши да не
стартира или да го ликвидира. В случай, че определеният минимум не се потвърди през перида преди
Датата на падежа, Управляващото дружество или някой от неговите филиали, може да запише дялове
в размер, достатъчен да достигне определения минимум. В случай, че Управляващото дружество
реши да приключи съответния Хеджиран Клас, неговите Притежатели на дялове ще имат
възможността да изискат изкупуване без такси на приложима Нетна стойност на актива за Дял
(имайки предвид актуалната цена за реализация на инвестициите, както и разходите за реализация във
връзка с приключването).
На Датата на падежа Под-фондът ще бъде ликвидиран и Управляващото дружество, действайки чрез
Инвестиционния управител и в най-добър интерес на Притежателите на дялове, ще се постарае да
ликвидира ценните книжа колкото е възможно по-бързо (в съответствие с чл. 20 на Правилата за
управление) и нетните приходи от това ликвидиране ще бъдат разпределени между Притежателите на
дялове. Все пак, вниманието на Притежателите на дялове се насочва към факта, че поради
инвестиционния профил на Под-фонда, на Падежната дата той може да притежава някои проблемни,
просрочени ценни книжа или други ценни книжа с подобни стойности, които може да се нуждаят от
допълнително време за ликвидиране („проблемни ценни книжа”).
Затова е предвидено че, докато повечето от ценните книжа, притежавани от Под-фонда, ще бъдат
реализирани на Падежната дата със съответните печалби, платими веднага на Притежателите на
дялове, Инвестиционният мениджър ще реализира само проблемните ценни книжа съгласно
пазарните възможности, за да продаде тези активи с най-голяма полза за Притежателите на дялове.
Ликвидацията на такъв Под-фонд може да изисква допълнително време за завършване, в зависимост
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от ликвидацията на такива проблемни книжа в съответствие със стандартната индустриална практика.
При всички случаи Притежателите на дялове ще получат пропорционални плащания през периода на
ликвидация на такива проблемни ценни книжа.
Ден на оценяване и Обратно изкупуване
Денят на оценяване на Под-фонда ще се провежда през две седмици – на последния Работен ден на
всеки календарен месец и на 15-то число на всеки календарен месец (или на следващия Работен ден,
ако 15-ти не е Работен ден). Нетната стойност на активите обикновено се изчислява чрез рефериране
към стойността на основните активи на съответния Клас на под-фонда. Нетната стойност на активите
може да се изчислява и на по-чести интервали, ако Управляващото дружество реши така и надлежно
уведоми инвеститорите.
Дяловете на Под-фонда могат да бъдат изкупувани или конвертирани на Деня на оценяване на цени,
базирани на нетната стойност на активите за Дял, изчислени на Деня на оценяването. Не могат да се
конвертират Дялове от и във Класове E или F на този Под-фонд.
Инвестиционно представяне
Към момента на публикуване на настоящия Кратък проспект под-фондът не е съществувал за една
пълна година. Няма информация за инвестиционното му представяне.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0363633636
LU0363633123
LU0372910561
LU0363633719
LU0363633396

Клас F Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR

LU0363633479
LU0363633982
LU0363633552
LU0372910645

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса
дялове
продажба
изкупуване
A
Max. 3.00%
1.50%1
E
Max. 3.00%
1.50%1
F
0%
1.50%1
H
0%
1.50%1
I
0%
1.50%1
1. В случай, че Акционер изкупи Дял, притежаван преди Падежната дата.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове
управление
представяне % от
сумата
A
1.00%
15%
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E
F
H
I

1.00%
1.50%
0.60%
0.50%

15%
15%
15%
15%

Такса изпълнение
Следните допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на такса за изпълнение, трябва да се
четат заедно с разпоредбите за такса изпълнение, определени в Проспекта:
Минимално изпълнение
5% за Периода на изпълнение, изчислявани на две седмици на съставна база.
Изчисляване на Такса изпълнение
Управляващото дружество ще получи такса за изпълнение, равна на 15% от преизпълнението, което
Дял от даден клас ще получи над Минималното изпълнение.
Минималното изпълнение и Изпълнението на Дял от Под-фондов Клас се изчисляват нетно от
таксите за управление и разходи.
Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда няма да се извършва на база Обща възвръщаемост, т.е.
изчисляването на изпълнението няма да включва приходи от разпространение и други приходи.
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19. PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS CORPORATE BOND 2016
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да постигне приход и капиталов ръст за средносрочен и дългорочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл от:
-

Корпоративни дългове на възникващи пазари и свързани с тях инструменти, деноминирани
във всякаква валута. Датата на падежа на тези инструменти в повечето случаи ще бъде
съгласувана с Датата на падежа (дефинирана по-долу) на Под-фонда;
Инструменти на Паричния пазар, чиято оставаща лихвена продължителност е не повече от 12
месеца;
Дългове и свързани с тях инструменти, издадени от всяко правителство или от международни
организации, местни власти и международни публични организации.

Под-фондът ще цели да постигне широко разнообразие до Падежната дата.
Под-фондът може да инвестира в ценни книжа, деноминирани във всяка валута, при условие, че
неевровото представяне се хеджира обратно в евро.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране във Възникващи пазари, както
е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на Под-фонда е Еврото.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват в специализирани
пазари с фиксиран приход. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори с 5 годишни
инвестиционни цели, тъй като поради пазарните колебания могат да възнигнат загуби. Под-фондът
може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява експозиция в
определен сегмент от пазара с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този Под-фонд подлежат на риска, че Нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от Под-фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия, лихвените
проценти и преценката на пазара за ценните книжа, държани от Под-фонда; съответно, не може да
бъде дадено никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-висока степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch Global High Yield &
Emerging markets plus, 0-6 Yrs (hedged to EUR)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Първоначален период на записване
Първоначалният период на записване („Първоначален период на записване”) за Под-фонда започва
от датата на одобряване на Под-фонда от Регулаторните органи и ще приключи на 6 юни 2011 г. или
на по-ранна дата, ако Управляващото дружество определи такава.
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Първаначалната цена на цаписване („Първоначална цена на записване”) за Дял в Под-фонда ще бъде
50 евро за Дялове от Клас А, 5 евро за Дялове от Клас Е и R и 1000 евро за Дялове от Клас Н и І.
След Първоначалния период на записване, Под-фондът ще бъде затворен за по-нататъшни записвания.
Основната валута на Под-фонда ще бъде Еврото. Управляващото дружество може да издава Дялове,
деноминирани в евро или щатски долари или в друга свободно конвертируема валута, каквато
понякога Управляващото дружество може да определя. Ценовата валута, в която Дяловете се издават
в момента в Под-фонда е по-подробно описана в настоящата форма на заявление.
Минималното количество записани Дялове в Под-фонда е 1,000 валутни дяла, освен за дялове от клас
Н и І, за които минималното количество записани Дялове ще бъде както за останалите под-фондове,
както е описано в Проспекта.
За времето на съществуване на Под-фонда Дяловете от клас A, E, F, H и I, ще бъдат налични в Подфонда само чрез дистрибуторската мрежа от компании, дъщерни дружества на UniCredit Group.
Падеж и Продължителност
Под-фондът е стартиран на 7 юни 2010 г. („Начална дата”), и ще приключи на 30 декемри 2016 г.
(„Дата на падежа”).
Минималното необходимо количество („Минимално необходимо количество”) за Под-фонда ще бъде
50 милиона евро. В случай, че средното количество записвания преди приключването на
Първоначалния период на записване не достигне Минималното необходимо количество или Нетната
стойност на активите на този Под-фонд падне под Минималното необходимо количество,
Управляващото дружество може да реши да не стартира Под-фонда или да го ликвидира в
съответствие с чл. 20 от Правилата за управление.
В случай, че Управляващото дружество реши да направи един или повече от всички Дялове на
Хеджирани класове налични за записване през Първоначалния период на записване, то може да
определи минимално необходимо количество за всеки такъв Хеджиран клас, който, в случай, че не се
достигне или потвърди определеният минимум, Управляващото дружество може да реши да не
стартира или да го ликвидира. В случай, че определеният минимум не се потвърди през перида преди
Датата на падежа, Управляващото дружество или някой от неговите филиали, може да запише дялове
в размер, достатъчен да достигне определения минимум. В случай, че Управляващото дружество
реши да приключи съответния Хеджиран Клас, неговите Притежатели на дялове ще имат
възможността да изискат изкупуване без такси на приложима Нетна стойност на актива за Дял
(имайки предвид актуалната цена за реализация на инвестициите, както и разходите за реализация във
връзка с приключването).
На Датата на падежа Под-фондът ще бъде ликвидиран и Управляващото дружество, действайки чрез
Инвестиционния управител и в най-добър интерес на Притежателите на дялове, ще се постарае да
ликвидира ценните книжа колкото е възможно по-бързо (в съответствие с чл. 20 на Правилата за
управление) и нетните приходи от това ликвидиране ще бъдат разпределени между Притежателите на
дялове. Все пак, вниманието на Притежателите на дялове се насочва към факта, че поради
инвестиционния профил на Под-фонда, на Падежната дата той може да притежава някои проблемни,
просрочени ценни книжа или други ценни книжа с подобни стойности, които може да се нуждаят от
допълнително време за ликвидиране („проблемни ценни книжа”).
Затова е предвидено че, докато повечето от ценните книжа, притежавани от Под-фонда, ще бъдат
реализирани на Падежната дата със съответните печалби, платими веднага на Притежателите на
дялове, Инвестиционният мениджър ще реализира само проблемните ценни книжа съгласно
пазарните възможности, за да продаде тези активи с най-голяма полза за Притежателите на дялове.
Ликвидацията на такъв Под-фонд може да изисква допълнително време за завършване, в зависимост
от ликвидацията на такива проблемни книжа в съответствие със стандартната индустриална практика.
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При всички случаи Притежателите на дялове ще получат пропорционални плащания през периода на
ликвидация на такива проблемни ценни книжа.
Ден на оценяване и Обратно изкупуване
Денят на оценяване на Под-фонда ще се провежда през две седмици – на последния Работен ден на
всеки календарен месец и на 15-то число на всеки календарен месец (или на следващия Работен ден,
ако 15-ти не е Работен ден). Нетната стойност на активите обикновено се изчислява чрез рефериране
към стойността на основните активи на съответния Клас на под-фонда. Нетната стойност на активите
може да се изчислява и на по-чести интервали, ако Управляващото дружество реши така и надлежно
уведоми инвеститорите.
Инвестиционно представяне
Към момента на публикуване на настоящия Кратък проспект под-фондът не е съществувал за една
пълна година. Няма информация за инвестиционното му представяне.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0551346850
LU0551345969
LU0601975476
LU0551347072
LU0551347239

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса
дялове
продажба
изкупуване
A
Max. 2.50%
1.50%1
E
Max. 2.50%
1.50%1
F
0%
1.50%1
H
0%
1.50%1
I
0%
1.50%1
1. Ще се облагат само в случай, че Акционер изкупи който и да било клас дялове, преди Падежната
дата
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Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове
Такса
Такса
управление
представяне % от
сумата
A
1.00%
15%
E
1.00%
15%
F
1.50%
15%
H
0.60%
15%
I
0.50%
15%
Такса изпълнение
Следните допълнителни разпоредби, свързани с прилагането на такса за изпълнение, трябва да се
четат заедно с разпоредбите за такса изпълнение, определени в Проспекта:
Минимално изпълнение
0% за Периода на изпълнение (т.е. периода от Началната дата до Падежната дата).
Изчисляване на Такса изпълнение
Управляващото дружество ще получи такса за изпълнение, равна на 15% от преизпълнението, което
Дял от даден клас ще получи над Минималното изпълнение.
Минималното изпълнение и Изпълнението на Дял от Под-фондов Клас се изчисляват нетно от
таксите за управление и разходи.
Изчисляването на Изпълнението на Под-фонда няма да се извършва на база Обща възвръщаемост, т.е.
изчисляването на изпълнението няма да включва приходи от разпространение и други приходи.
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20. PIONEER FUNDS – EURO STRATEGIC BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от деноминирани в евро дългове
и свързани с тях инструменти, кеш и инструменти на Паричния пазар.
До 90% от активите на Под-фонда могат да се инвестират в дългове и свързани с тях инструменти,
чийто рейтинг е под инвестиционния към момента на закупуването. До 20% от активите на Подфонда могат да инвестират в дългове и свързани с тях инструменти, чийто рейтинг към момента на
закупуването им е под ниво CCC от Standard & Poor’s или на равностойно ниво от друга
международно призната организация за класифициране на ценни книжа или - според преценката на
Инвестиционния мениджър - са с равностойно качество.
Под-фондът може да инвестира в конвертируеми акции. Също може да инвестира и в акции и
свързани с тях инструменти на допълнителна база или като страничен резултат от преструктуриране
на дългове, когато в портфейла има проблемни акции или от упражняването на конвертируеми
облигации.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг, проблемни дългове и Възникващи пазари, както е посочено в „Обща
инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари,
които носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Той
е подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен сегмент
от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Инвеститорът трябва ясно да си дава сметка, че портфейл с високодоходни ценни книжа може да
бъде много по променлив от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в Под-фонда са изложени на риска нетната стойност на активите за дял от всеки клас
от Под-фонда да флуктуира в отговор на промяната в икономическите условия, и пазарната представа
за ценните книжа, държани от Под-фонд; следователно, не може да бъде дадено никакво уверение, че
инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-високо ниво на възвращаемост от други
облигационни под-фондове, но предоставя по-ниска сигурност на капитала от други такива
облигационни под-фондове.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
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Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euro Strategic Bond (Европейски стратегически облигации): тригодишно
инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо възвращаемостта на Клас E.

показва

88,85%

100,00%
80,00%
60,00%

21,26%

40,00%
20,00%

-39,85%

0,00%
-20,00%

2008

2009

2010

-40,00%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-40.04%
88.35%
20.91%
Клас A Дистрибутивни Годишни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас C Недистрибутивни
-40.33%
87.37%
20.32%
Клас E Недистрибутивни
-39.85%
88.85%
21.26%
Клас E Дистрибутивни Годишни
n/a2
n/a2
n/a2
Клас F Недистрибутивни
-40.22%
87.74%
20.54%
Клас H Дистрибутивни Годишни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас H Недистрибутивни
-39.59%
89.78%
21.83%
Клас F Дистрибутивни Годишни
n/a2
n/a2
n/a2
Клас I Недистрибутивни
-39.56%
89.79%
21.89%
1 Клас дялове, представен на 10/12/10
2 Клас дялове, представен на 19/05/11
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: BarCap Euro Aggregate Index.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0190665769
LU0281577899

Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0190666577
LU0190666817
LU0190665843
LU0190667542
LU0627824807
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Клас E Дистрибутивни Тримесечни Целеви
EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0702501106
LU0190667898

Клас F Дистрибутивни Годишни EUR

LU0627825366

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0329231863

Клас H Дистрибутивни Annually EUR

LU0536710980

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0190666064

Клас I Недистрибутивни USD

LU0190667039

Клас X Недистрибутивни EUR

LU0285072590

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.00%
Max. 0.50%
n/a
B
1.00%
Max. 1.50%
n/a
C
1.00%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
n/a
H
0.75%
0%
n/a
I
0.75%
0%
n/a
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21. PIONEER FUNDS – EURO HIGH YIELD
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да постигне капиталов ръст и приходи в средносрочен и дългосрочен план
като инвестира предимно в диверсифициран портфейл от дългове с под-инвестиционен рейтинг и
свързани с тях инструменти. Със защитна цел Под-фондът може времмено да разпредели до 49% от
активите си в кеш или дългове и свързани с тях инструменти, издадени от Страни-членки на ЕС,
които са приели еврото за своя национална валута.
Под-фондът ще инвестира предимно в инструменти, деноминирани в евро и/или кешови и
инструменти на Паричния пазар.
На допълнителна база активите на под-фонда могат да бъдат инвестирани и в акции и свързани с тях
инструменти.
Освен това, не повече от 20% от активите на под-фонда ще бъдат инвестирани в конвертируеми
облигации.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и Възникващи пазари, както е посочено в „Обща инвестиционна
информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
инструменти, които носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат
средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може
да е подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен
сегмент от пазара на инструменти с фиксирана доходност, както е посочено в инвестиционната
политика на Под-фонда. Инвеститорите следва да имат предвид, че портфейл от високодоходни
ценни книжа може да се отличава с по-висока волатилност, отколкото портфейл, отличаващ се с поширока диверсификация.
Профил на риска
Инвестициите в Под-фонда са изложени на риска нетната стойност на активите за дял от всеки клас
от Под-фонда да флуктуира в отговор на промяната в икономическите условия, лихвени проценти и
пазарната представа за ценните книжа, държани от Под-фонда; следователно, не може да бъде дадено
никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-високо ниво на потенциална възвращаемост от подфондовете от акции, но предоставя по-ниска степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch Euro High Yield
Constrained)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне

75

Pioneer Funds – Euro High Yield: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на Клас
E.
98,71%

150,00%
100,00%
50,00%

19,86%
-42,58%

0,00%
2008

2009

2010

-50,00%
Pioneer Funds – Euro High Yield Class E Non-Distributing EUR

EUR Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-42.64%
98.49%
19.71%
Клас A Недистрибутивни
-42.62%
98.08%
19.68%
Клас С Недистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас Е Недистрибутивни
-42.58%
98.71%
19.86%
Клас F Недистрибутивни
-42.92%
97.52%
19.12%
Клас H Недистрибутивни
-42.29%
99.85%
20.60%
Клас I Недистрибутивни
n/a2
n/a2
20.78%
1 Клас дялове, представен на 15/09/10
2 Клас дялове, представен на 18/12/09
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: BofA Merrill Lynch Euro High Yield
Constrained.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0281579598

Клас A Недистрибутивни EUR

LU0229386064

Клас A Недистрибутивни USD

LU0229386148

Клас C Недистрибутивни USD

LU0229386577

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0229386494

Клас E Недистрибутивни EUR

LU0229386650

Клас E Недистрибутивни USD
Клас E Дистрибутивни Тримесечни Целеви
EUR

LU0229386817
LU0702501288
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Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0235560140
LU0330607002
LU0229387203

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.20%
Max. 0.15%
n/a
B
1.20%
Max. 1.50%
n/a
C
1.20%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
n/a
H
0.65%
Max. 0%
n/a
I
0.50%
0%
n/a
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22. PIONEER FUNDS – STRATEGIC INCOME
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да поддържа високо равнище на текуща доходност в средносрочен до
дългосрочен период чрез инвестиране на поне 80% от активите си в дългове и свързани с тях
инструменти, включително акции, свързани с ипотеки и защитени с активи.
Под-фондът има гъвкавостта да инвестира в широк диапазон от емитенти и сегменти на дълговите
пазари, деноминирани във всяка валута. Рискът на международния обмен може да се хеджира
обратно щатски долари или евро. Под-фондът може да държи позиция във всяка нещатска валута във
връзка със своите инвестиции, включително като средство за управление на съответното валутно
представяне.
Под-фондът може да инвестира:
(i)
до 70% от активите си в дългове с под-инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти;
(ii)
до 20% от активите си в дългове и свързани с тях инструменти, които имат рейтинг от
Standard and Poor’s под CCC или еквивалент на този рейтинг от друга международно призната
статистическа рейтингова агенция или да са оценени с подобно качество от Инвестиционния
мениджър;
(iii)
до 30% от активите си в конвертируеми облигации; и
(iv)
на допълнителна база, в акции и свързани с тях инструменти.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и Възникващи пазари, както е посочено в „Обща инвестиционна
информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари, които
носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под- фондът е
подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от
пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Инвеститорите трябва да осъзнават, че портфейл с високодоходни ценни книжа може да бъде попроменлив отколкото един широко диверсифициран портфейл.
Профил на риска
Инвестициите в Под-фонда са изложени на риска нетната стойност на активите за дял от всеки клас
от Под-фонда да флуктуира в отговор на промяната в икономическите условия, лихвени проценти и
пазарната представа за ценните книжа, държани от Под-фонда; следователно, не може да бъде дадено
никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-висока степен на възвращаемост от подфондовете от акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала, в сравнение с други
облигационни под-фондове.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BarCap U.S. Universal)

78

Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Strategic Income (Стратегически доход): тригодишно инвестиционно
представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
Клас E.
40,00%

28,69%

30,00%
10,00%

19,15%

7,68%

20,00%
-11,15%

14,61%
5,22%

0,00%
-10,00%

2008

2009

2010

-20,00%
Pioneer Funds - Strategic Income Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: 100% BarCap U.S. Universal

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
Клас A Хеджирани Ex-Dividend Дистрибутивни
-16.87%
31.86%
Клас A Недистрибутивни
-11.49%
28.41%
Клас A Хеджирани Недистрибутивни
-16.17%
31.76%
Клас C Недистрибутивни
-11.81%
27.71%
Клас E Дистрибутивни Годишни
n/a2
n/a2
Клас E Хеджирани Дистрибутивни Годишни
n/a3
n/a3
Клас E Хеджирани Недистрибутивни
-16.75%
32.52%
Клас E Дистрибутивни Годишни
n/a2
n/a2
Клас E Недистрибутивни
-11.15%
28.69%
Клас F Дистрибутивни Годишни
n/a2
n/a2
Клас F Хеджирани Недистрибутивни
-17.31%
31.73%
Клас F Недистрибутивни
-11.68%
27.93%
Клас H Недистрибутивни
-10.75%
29.44%
Клас I Недистрибутивни
- 10.60%
29.5%
1 Клас дялове, предложен на 13/03/08
2 Клас дялове, предложен на 02/07/10
3 Клас дялове, предложен на 16/06/10

2010
10.50%
18.82%
10.49%
18.26%
n/a2
n/a3
10.97%
n/a2
19.15%
n/a2
9.62%
17.62%
19.82%
19.88%

Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend
-16.28%
32.44%
11.11%
Клас A Дистрибутивни
-15.64%
32.39%
11.04%
Клас A Недистрибутивни
-15.85%
32.53%
11.18%
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend
-17.13%
31.15%
10.00%
Клас B Дистрибутивни
-16.66%
31.13%
10.12%
Клас B Недистрибутивни
-16.57%
31.16%
10.05%
Клас C Дистрибутивни
-16.20%
31.73%
10.66%
Клас C Недистрибутивни
-16.16%
31.89%
10.45%
Клас I Недистрибутивни
-15.01%
33.65%
12.10%
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Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: 100% BarCap U.S.
Universal

2008
-11.68%
7.68%

2009
27.93%
5.22%

2010
17.62
14.61

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD

LU0163103103

Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0307383736

Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0182234491

Клас A Хеджирани Ex-Dividend EUR

LU0243701355

Клас A Недистрибутивни EUR

LU0162480882

Клас A Недистрибутивни USD

LU0162302276

Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend USD

LU0214787094

Клас B Дистрибутивни USD

LU0163103798

Клас A Хеджирани Дистрибутивни Годишни EUR

LU0281578277

Клас B Недистрибутивни EUR

LU0162482581

Клас B Недистрибутивни USD

LU0162305535

Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend USD

LU0214787250

Клас C Дистрибутивни USD

LU0163105223

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0162481187

Клас C Недистрибутивни USD

LU0162303167

Клас E Недистрибутивни EUR

LU0162481690

Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0233974806

Клас E Хеджирани Дистрибутивни Годишни EUR

LU0514664548

Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0518864615

Клас E Недистрибутивни USD

LU0162303910

Клас E Дистрибутивни Тримесечни Целеви EUR

LU0702501361

Клас F Дистрибутивни Годишни EUR

LU0518864888

Клас F Недистрибутивни EUR

LU0162481856

Клас F Недистрибутивни USD

LU0162304132

Клас F Недистрибутивни EUR

LU0162481856

Клас F Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0248748005

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0330606533

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0162482318
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Клас I Недистрибутивни USD

LU0162304561

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.00%
Max. 0.50%
n/a
B
1.00%
Max. 1.50%
n/a
C
1.00%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
Max. 25%
H
0.65%
0%
n/a
I
0.65%
0%
n/a
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23. PIONEER FUNDS – U.S. HIGH YIELD
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Под-фондът се стреми да постигне капиталов ръст и приход чрез инвестиране на поне 70% от
активите си в дългове с под-инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти, включително
акции свързани с ипотеки и подкрепени с активи и конвертируеми облигации, и в привилегировани
акции на емитенти, регистрирани, със седалище или с по-голямата част от основната си дейност в
САЩ.
Под-фондът може да инвестира:
(i) до 30% от активите си в Инструменти на канадски емитенти;
(ii) до 15% от активите си в Инструменти не-американски и не-канадски емитенти, включително
емитенти от Възникващи пазари.
(iii) в кеш или Инструменти на Паричния пазар;
(iv) в дългове с инвестиционен рейтинг и свързани с тях инструменти; и
(v) в акции и свързани с тях инструменти на допълнителна база.
Инструментите на Паричния пазар и сумите в брой могат да бъдат включени в процентното
изчисляване на активите на Под-фонда, инвестирани в дългове с под-инвестиционен рейтинг и
свързани с тях инструменти до размер, до който представляват интерес, благодарение на
Инструментите, налични в портфолиото на Под-фонда и стойността на очакваното им плащане.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и Възникващи пазари, както е посочено в „Обща инвестиционна
информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари, които
носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под- фондът може
да бъде подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен
сегмент от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Инвеститорът трябва ясно да си дава сметка, че високодоходни портфейли могат да бъдат много попроменливи от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в Под-фонда са изложени на риска нетната стойност на активите за дял от всеки клас
от Под-фонда да флуктуира в отговор на промяната в икономическите условия, лихвени проценти и
пазарната представа за ценните книжа, държани от Под-фонда; следователно, не може да бъде дадено
никакво уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-висока степен на възвращаемост от подфондовете от акции, но по-ниска степен на стабилност на капитала, в сравнение с други
облигационни под-фондове.
Тъй като инвестициите на портфейла са предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите би трябвало да имат предвид раздел “Валутен риск” в частта “Обща инвестиционна
информация” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
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Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch US High Yield Master II)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond (Американски високодоходни корпоративни
облигации): тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
57,92% 52,60%
60,00%
40,00%
20,00%

23,77%
23,19%
-32,62% -22,58%

0,00%
-20,00%

2008

2009

2010

-40,00%
Pioneer Funds – U.S. High Yield Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: Merrill Lynch High Yield Master II Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-32.64%
58.01%
23.46%
Клас A Хеджирани Недистрибутивни
-36.53%
62.07%
15.11%
Клас A Недистрибутивни
-32.71%
57.54%
23.58%
Клас B Дистрибутивни
-33.47%
55.21%
21.98%
Клас C Дистрибутивни
-33.13%
56.44%
22.53%
Клас C Недистрибутивни
-33.27%
56.3%
22.51%
Клас E Недистрибутивни
-32.62%
57.92%
23.77%
Клас F Недистрибутивни
-32.99%
56.94%
23.04%
1
Клас Е Хеджирани Недистрибутивни
n/a
62.58%
15.07%
Клас H Хеджирани Недистрибутивни
n/a1
63.03%
15.82%
Клас H Недистрибутивни
-32.25%
58.84%
24.48%
Клас I Недистрибутивни
-32.11%
59.17%
24.84%
1 Клас дялове, предложен на 08/05/08
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-36.07%
62.96%
15.71%
Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend
-35.99%
62.73%
15.60%
Клас A Недистрибутивни
-36.12%
62.78%
15.57%
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend
-36.84%
60.57%
14.04%
Клас B Дистрибутивни
-36.84%
60.80%
14.03%
Клас B Недистрибутивни
-36.89%
60.82%
14.13%
Клас C Дистрибутивни
-36.45%
61.10%
14.81%
Клас C Недистрибутивни
-36.46%
61.39%
14.51%
Клас I Недистрибутивни
-35.49%
64.31%
16.63%
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Класове А и F на този под-фонд използва такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на този Клас, сравнено с Репера на този под-фонд.
В долната таблица е илюстрирано сравнението:

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: BOFA Merrill Lynch High Yield
Master II Index

2008
-32.99%
-22.58%

2009
56.94%
52.6%

2010
23.04%
23.19%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0214787334
LU0133626456
LU0119402187
LU0182234228

Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend USD
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD

LU0119402427
LU0132198770
LU0139711377
LU0214787508
LU0119419231
LU0139720873

Клас B Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0140716795
LU0133626886
LU0119438967
LU0119438884
LU0132199075
LU0111926373

Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0233975522
LU0133629120
LU0133629633
LU0330609040
LU0359432936
LU0119436599

Клас I Недистрибутивни USD

LU0132199406

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба Такса отсрочена
дялове
продажба
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A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.80%
0.65%
0.50%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне %
от сумата
Max. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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24. PIONEER FUNDS – GLOBAL HIGH YIELD
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да постигне капиталов ръст и доход като инвестира предимно в дългове и
свързани с тях инструменти с под-инвестиционен рейтинг на правителствени и корпоративни
емитенти от целия свят.
Не по-малко от 80% от средствата на Под-фонда по правило ще бъдат инвестирани в дългове с подинвестиционен рейтинг и свързани с дългове инструменти и привилегировани акции.
Дълговете и свързаните с дългове инструменти, в които Под-фондът може да инвестира включват
ипотечни и свързани с активи ценни книжа и конвертируеми облигации.
Под-фондът може да инвестира в широк спектър от падежи и държави на издаване. Портфолиото на
Под-фонда се състои от ценни книжа на корпоративни или правителствени емитенти, находящи се в
най-малко три държави.
Инструментите на паричния пазар и парите в брой могат да бъдат включени в калкулацията на
процента на средствата на Под-фонда, инвестирани в дългове с под-инвестиционен рейтинг и
свързани с дългове инструменти, до толкова доколкото представляват лихва, дължима по
Инструментите, поддържани в портфолиото на Под-фонда и стойността на предстоящото
обезпечаване на Инструментите.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и развиващи се пазари, като посочен в „Обща инвестиционна информация”
по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари, които
носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни цели, тъй като могат да възникнат загуби поради пазарни колебания. Под-фондът може
да бъде подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен
сегмент от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Инвеститорът трябва ясно да си дава сметка, че високодоходни портфейли могат да бъдат много попроменливи от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-високо ниво на възвращаемост от други
облигационни под-фондове, но предоставя по-ниска сигурност на капитала от други такива
облигационни под-фондове.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% BofA Merrill Lynch Global High Yield &
Emerging Markets Plus)
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Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Global High Yield (Световни високодоходни):
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера му с използване на
инвестиционното представяне на Клас E.
48.81% 46.24%

20.89%

50.00%
23.02%

30.00%
10.00%
-10.00%

2008

2009

2010

-30.00%
-19.41%
-50.00%

-31.05%

Pioneer Funds - Global High Yield Class E Non-Distributing EUR
Merrill Lynch Global High Yield and Emerging Markets Plus Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-31.08%
48.64%
22.85%
Клас A Недистрибутивни
-31.15%
48.69%
22.87%
Клас C Недистрибутивни
-31.73%
47.4%
21.81%
Клас E Недистрибутивни
-31.05%
48.81%
23.02%
Клас F Недистрибутивни
-31.47%
47.9%
22.04%
2
2
Клас H Дистрибутивни Годишни
n/a
n/a
n/a2
Клас H Хеджирани Недистрибутивни
n/a1
52.98%
15.77%
Клас H Недистрибутивни
-30.70%
49.67%
23.72%
Клас I Недистрибутивни
-30.54%
49.96%
23.96%
1 Клас дялове, предложен на 08/05/08
2 Клас дялове, предложен на 04/06/10
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend
-34.53%
53.35%
14.88%
Дистрибутивни
Клас A Дистрибутивни
-34.56%
53.43%
14.87%
Клас A Недистрибутивни
-34.54%
53.45%
14.89%
Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend
-35.44%
51.37%
13.33%
Дистрибутивни
Клас B Дистрибутивни
-35.42%
51.34%
13.34%
Клас B Недистрибутивни
-35.40%
51.33%
13.33%
Клас C Дистрибутивни
-35.11%
52.13%
13.91%
Клас C Недистрибутивни
-35.09%
52.11%
13.91%
Клас I Недистрибутивни
-33.96%
54.78%
15.91%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-31.47%
47.9%
22.04%
Benchmark: BOFA Merrill Lynch Global High Yield and -19.41%
46.24%
20.89%
Emerging Markets Plus Index
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Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD

LU0190651033

Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0307384460

Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend USD

LU0289792409

Клас A Недистрибутивни EUR

LU0190649722

Клас A Недистрибутивни USD

LU0190652510

Клас A Хеджирани Дистрибутивни Годишни
EUR
Клас A Дистрибутивни EUR

LU0281578863

Клас A Дистрибутивни Ex-Dividend EUR

LU0285894332

Клас B Дистрибутивни EUR

LU0190649565

Клас B Дистрибутивни EUR**

LU0285894415

Клас B Недистрибутивни EUR

LU0190650068

Клас B Дистрибутивни Ex-Dividend USD

LU0289793399

Клас B Дистрибутивни USD

LU0190651116

Клас B Недистрибутивни USD

LU0190657741

Клас C Дистрибутивни EUR

LU0190649649

Клас C Дистрибутивни USD

LU0190651975

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0190650225

Клас C Недистрибутивни USD

LU0190657824

Клас E Недистрибутивни EUR

LU0190658715

Клас E Дистрибутивни Quarterly Target EUR

LU0702501445

Клас F Недистрибутивни EUR

LU0190658806

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0330606889

Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR

LU0359433587
LU0281579242

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0190650738

Клас I Недистрибутивни USD

LU0190658392

LU0190649300

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
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1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.20%
Max. 0.15%
Max. 15%
B
1.20%
Max. 1.50%
n/a
C
1.20%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
Max. 25%
H
0.65%
0%
n/a
I
0.50%
0%
n/a
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25. PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND LOCAL CURRENCIES
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала и приходи в средносрочен до дългосрочен
план чрез инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от деноминирани в местни валути
дългове и свързани с дългове инструменти, емитирани от страни от Възникващите пазари или от
всяка друга страна, в която кредитния риск на тези инструменти е свързан с възникващите пазари.
Под-фондът може да инвестира и в дългове и свързани с дългове инструменти, деноминирани във
всяка друга свободно конвертируема валута и емитирани от правителства или компании, със
седалище във всяка страна.
Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си в облигации с варанти. Под-фондът може да
държи до 5% от активите си в акции и свързани с акции инструменти.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
посочен в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари с
фиксиран приход. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средносрочни до
дългосрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на
пазара. Този Под-фонд може да е подходящ за диверсифициране на портфолиото, тъй като представя
определен сегмент от пазарите с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда. Инвеститорите следва да са наясно, че портфолиото на дългови ценни книжа за
Високодоходни и/или Възникващите пазари може да бъде по-променливо от портфолиото с пошироко разнообразие.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага по-ниска степен на потенциална възвръщаемост от подфондовете в акции, но по-висока степен на стабилност на капитала.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% JP Morgan GBI-EM Broad Diversified)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера му с използване на
инвестиционното представяне на Клас E.
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Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
1
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
n/a
n/a
20.33%
Клас A Недистрибутивни EUR
n/a1
n/a1
20.33%
Клас E Недистрибутивни EUR
n/a2
n/a2
20.50%
Клас F Недистрибутивни EUR
n/a1
n/a1
19.74%
2
2
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
n/a
n/a
21.19%
Клас H Недистрибутивни EUR
n/a1
n/a1
21.18%
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR
n/a2
n/a2
21.42%
1
1
Клас I Недистрибутивни EUR
n/a
n/a
21.43%
1 Клас дялове, предложен на 05/11/09
2 Клас дялове, предложен на 04/11/09
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни USD
n/a1
n/a1
12.5%
Клас A Недистрибутивни USD
n/a1
n/a1
12.5%
1
1
Клас B Дистрибутивни Годишни USD
n/a
n/a
11.06%
Клас B Недистрибутивни USD
n/a1
n/a1
11.06%
Клас C Дистрибутивни Годишни USD
n/a1
n/a1
11.64%
1 Клас дялове, предложен на 09/09/09
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. JP Morgan GBI-EM Broad Diversified.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441085932

Клас A Недистрибутивни EUR

LU0441086153

Клас A Дистрибутивни Годишни USD

LU0441085262

Клас A Недистрибутивни USD

LU0441085775

Клас B Дистрибутивни Годишни USD

LU0441088282

Клас B Недистрибутивни USD

LU0441088522

Клас B Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441087805

Клас B Недистрибутивни EUR

LU0441088019
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Клас C Дистрибутивни Годишни USD

LU0441089256

Клас C Недистрибутивни USD

LU0441089413

Клас C Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441088878

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0441089090

Клас E Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441099057

Клас E Недистрибутивни EUR

LU0441099214

Клас F Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441099305

Клас F Недистрибутивни EUR

LU0441099487

Клас H Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441086310

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0441086583

Клас I Дистрибутивни Годишни EUR

LU0441087474

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0441087631

Клас I Дистрибутивни Годишни USD

LU0441086823

Клас I Недистрибутивни USD

LU0441087128

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове
Такса
Такса
Такса
управление
разпределение представяне % от
сумата
A
1.20%
Max. 0.15%
Max. 15%
B
1.20%
Max. 1.50%
n/a
C
1.20%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
Max. 25%
H
0.65%
0%
n/a
I
0.50%
0%
n/a
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26. PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала и приходите в средносрочен до
дългосрочен план чрез инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от щатски долари и други
OECD деноминирани дългове и свързани с дългове инструменти, емитирани от регистрирани, със
седалище или основна дейност в развиващите се пазари или дългове и свързани с дългове
инструменти, при които инструменти кредитният риск е свързан с развиващите се пазари.
Представената валута на подобен Възникнващи пазари не бива да надвишава 25% от средствата на
Под-фонда.
Под-фондът може да инвестира до 25% от средствата си в облигации с варанти и до 5% в акции и
свързани с акции инструменти.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
включително Русия, като посочен в „Обща инвестиционна информация” по-долу
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари, които
носят фиксиран доход. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и
дългосрочни цели, тъй като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под- фондът може
да бъде подходящ за диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен
сегмент от пазара с фиксирани доходи, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Инвеститорът трябва ясно да си дава сметка, че портфейли от дългови книжа от Висикодоходни и/или
Възникващи пазари могат да бъдат много по- променливи от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциално по-високо ниво на възвращаемост от други
облигационни под-фондове, но предоставя по-ниска сигурност на капитала от други такива
облигационни под-фондове.
Инвеститорите трябва да се отнасят към този фонд като към висок риск на инвестицията.
Управляващото дружество от своя страна поема да управляма внимателно този риск според
нормалните пазарни условия.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 95% JP Morgan EMBI Global Diversified; 5.00% JP
Morgan 1 Month Euro Cash)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 200%
Инвестиционно представяне
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Pioneer Funds – Emerging Markets Bond (Облигации от развиващи се пазари): тригодишно
инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: 95% JP Morgan EMBI Global Diversified, 5% JP Morgan Euro 1

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-43.02%
72.75%
24.02%
Клас A Хеджирани Дистрибутивни Годишни
-47.01%
76.85%
15.28%
Клас A Дистрибутивни
-48.35%
72.6%
23.82%
Клас A Недистрибутивни
-43.14%
72.87%
24.07%
Клас B Недистрибутивни
-43.93%
70.53%
22.45%
Клас C Дистрибутивни
-48.34%
71.34%
22.83%
Клас C Недистрибутивни
-43.52%
71.01%
23.02%
Клас E Хеджирани Недистрибутивни
-46.82%
72.96%
15.48%
Клас E Недистрибутивни
-42.99%
77.46%
24.16%
Клас F Недистрибутивни
-43.34%
71.91%
22.74%
2
2
Клас H Дистрибутивни Годишни
n/a
n/a
n/a2
Клас H Хеджирани Недистрибутивни
n/a1
79.72%
15.51%
Клас H Недистрибутивни
-42.69%
73.97%
24.87%
Клас I Недистрибутивни
-42.55%
74.26%
25.18%
1 Клас дялове, предложен на 13/03/08
2 Клас дялове, предложен на 09/02/10
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Annually
-45.92%
78.27%
15.96%
Клас A Дистрибутивни
-45.69%
78.40%
15.75%
Клас A Недистрибутивни
-45.89%
78.35%
16.03%
Клас B Дистрибутивни
-46.45%
76.05%
14.26%
Клас B Недистрибутивни
-46.57%
75.77%
14.40%
Клас C Дистрибутивни
-46.17%
76.73%
15.00%
Клас C Недистрибутивни
-46.36%
76.70%
14.96%
Клас I Недистрибутивни
-45.36%
79.82%
17.05%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008

2009

2010
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Клас F Недистрибутивни EUR

-43.34%

71.91%

22.74%

Benchmark: 95% JP Morgan EMBI Global
Diversified, 5% JP Morgan Euro 1 Month Cash Index

-6.87%

24.44%

19.04%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни EUR

LU0133598812

Клас A Хеджирани Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0274704161
LU0307384627
LU0119401965
LU0280673723
LU0119402005
LU0132208249

Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR

LU0281576909
LU0139707185
LU0119419074
LU0140710913
LU0139717903
LU0133599034

Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0119438702
LU0119438611
LU0132208595
LU0111925136
LU0302746283
LU0133599380

Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0133599463
LU0271650102
LU0271650102
LU0330608232
LU0119436169
LU0132208918

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
95

I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.20%
Max. 0.15%
Max. 15%
B
1.20%
Max. 1.50%
n/a
C
1.20%
Max. 1.00%
n/a
E
1.20%
0%
n/a
F
1.80%
0%
Max. 25%
H
0.65%
0%
n/a
I
0.50%
0%
n/a
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27. PIONEER FUNDS – DIVERSIFIED FIXED INCOME STRATEGY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да максимализира прихода в средносрочен до дългосрочен период чрез
инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от корпоративни и държавни дългови
и свързани с тях инструменти.
Под-фондът може да инвестира до 20% от активите си в корпоративни дългове с под-инвестиционен
рейтинг и свързани с тях инструменти и до 30% от активите си в дългове и свързани с тях
инструменти, емитирани от страни от Възникващите пазари, или емитирани от всяка друга държава,
където кредитния риск на тези инструменти е свързан с Възникващите пазари.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг и във Възникващи пазари, както е посочено в „Обща инвестиционна
информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари с
фиксиран приход. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средносрочни до
дългосрочни инвестиционни цели, тъй като поради пазарните колебания могат да възнигнат загуби.
Под-фондът може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара с фиксиран приход, както е посочено в инвестиционната
политика на Под-фонда. Инвеститорът трябва да е наясно, че портфолиото на дългови ценни книжа с
Висока печелба и на Възникващи пазари може да бъде по непостоянно в сравнение с поразнообразното портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този Под-фонд подлежат на риска, че Нетната стойност на активите на Дял от всеки
Клас от Под-фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от Под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
В дългосрочен план, Под-фондът предлага потенциала на по-висока степен на възвръщаемост в
сравнение с други облигационни под-фондове, но по-ниска степен на стабилност на капитала в
сравнение с други облигационни под-фондове.
Освен това Инвеститорите следва да разглеждата този Под-фонд като инвестиция с висок риск.
Въпреки това Управляващото дружество ще се постарае внимателно да управлява риска в условията
на нормални пазарни условия.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Под-фондът предстои да бъде стартиран.
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е започнал инвестиционни операции. Няма информация за инвестиционното му
представяне.
Предупреждение:
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Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0614176484
LU0614176567
LU0614189032
LU0614189115
LU0614176641

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0614176724
LU0614176484

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 1.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса отсрочена продажба от 4,00% максимум, намаляваща до 0 за 4-годишен период след
инвестицията.
2 Такса отсрочена продажба от 1,00%, ако се изкупи обратно в рамките на една година от
закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
0.80%
0%
n/a
B
0.80%
Max. 1.5%
n/a
C
0.80%
Max. 1%
n/a
E
0.80%
0%
n/a
F
1.20%
0%
n/a
H
0.45%
0%
n/a
I
0.40%
0%
n/a
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28. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира предимно в разнообразно портфолио от всякакви видове инструменти на паричния
пазар и дългове и свързани с тях инструменти.
Под-фондът се стреми към положителна възвръщаемост чрез активно и гъвкаво разпределение в
различни сегменти на пазарите с фоксиран доход, като инвестира в широк обхват от емитенти на
дълговите пазари, включително, но не само превителствени емитенти, международни организации,
местни власти, международни публични организации и корпоративни емитенти, които са
регистрирани, със седалище или основна дейност по целия свят.
Под-фондът може да заема дълги и кратки позиции чрез финансови деривативни инструменти.
Под-фондът може да инвестира в до 25% от активите си дългове и свързани с тях инструменти с подинвестиционен рейтинг и до 25% в конвертируеми облигации.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в ценни книжа с подинвестиционен рейтинг, както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на капиталовите пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове, тъй като
колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може да бъде подходящ за централна
позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на подфонда са предмет на риск, тъй като нетната стойност на активите на дял за всеки
клас на подфонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на факта, как
пазарът приема ценните книжа на подфонда; следователно не могат да бъдат дадени гаранции, че
инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 300%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Absolute Return Bond: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне
показаната таблица отразява
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
клас Е
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-10,00%
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Pioneer Funds - Absolute Return Bond Class E Non-Distributing EUR
Euro OverNight Index Average

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
5.99%
-1.40%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
5.86%
-2.08%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
5.9%
-1.08%
2
Клас H Недистрибутивни
n/a
7.4%
-0.66%
Клас I Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a3
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 07/07/20083 Клас дялове, предложен на 06/05/2011
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
9.41%
-7.82%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: the Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD

LU0363630376
LU0372180066
LU0372179993
LU0372180140
LU0372180496

Клас C Дистрибутивни EUR
LU0372180579
Клас C Недистрибутивни EUR
LU0372180652
Клас E Недистрибутивни EUR
LU0363630533
Клас H Недистрибутивни EUR
LU0363630616
Клас I Недистрибутивни EUR
LU0372910991
Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
100

B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

0.95%
1.00%
1.00%
0.95%
1.40%
0.55%
0.50%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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29. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN CURRENCIES
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира предимно в разнообразно портфолио от международни валути.
Под-фондът може да инвестира във всички свободно и ограничено конвертируеми валути. С цел да се
възползва от пазарните условия или да хеджира валутното представяне на под-фонда, профилът на
валутното представяне може активно да се управлява чрез сделки с различни финансови деривативни
инструменти.
Също така Под-фондът може да инвестира в дългове и свързани с тях инструменти, в инструченти на
Паричния пазар и депозити на кредитни институции, деноминирани в различни валути.
Общата продължителност на средния лихвен процент на под-фонда (включително пари в брой и
инструченти на паричния пазар) няма да е по-дълга от 12 месеца.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране във валути, както е посочено в
„Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на валутните пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове, тъй като
колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може да бъде подходящ за централна
позиция в портфолио. Под-фондът се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви
пазарни условия и може да бъде подходящ като основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на подфонда са предмет на риск, тъй като нетната стойност на активите на дял за всеки
клас на подфонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на факта, как
пазарът приема ценните книжа на подфонда; следователно не могат да бъдат дадени гаранции, че
инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 150%
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Инвестиционно представяне
Фондове Пайъниър – Абсолютна валутна възвращаемост: тригодишно представяне
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

3,85%
1,82%
-0,80%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Absolute Return Currencies Class A Non-Distributing EUR
Euro OverNight Index Average

EUR Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
Клас A Дистрибутивни
-0.78%
4.16%
Клас A Недистрибутивни
-0.80%
3.85%
Клас C Дистрибутивни
-1.48%
3.5%
Клас C Недистрибутивни
-1.49%
3.68%
Клас E Недистрибутивни
-0.67%
3.87%
Клас F Недистрибутивни
-1.03%
3.99%
Клас H Недистрибутивни
-0.17%
4.96%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
5.08%
1. Клас, предложен на 06/06/2008
USD Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
Клас A Дистрибутивни
-5.45%
7.45%
Клас A Недистрибутивни
-5.63%
7.13%
Клас B Дистрибутивни
-6.81%
6.18%
Клас C Дистрибутивни
-6.52%
6.97%
Клас C Недистрибутивни
-6.27%
6.84%

2010
1.71%
1.75%
0.93%
1.04%
1.82%
1.61%
2.55%
3.65%

2010
-5.03%
-4.89%
-5.78%
-5.45%
-5.53%

Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: Euro OverNight Index Average

-1.03%

3.99%

1.61%

4%

0.73%

0.44%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A дистрибутивни USD

LU0271662701

Клас A дистрибутивни EUR
Клас A недистрибутивни USD
Клас A недистрибутивни EUR
Клас B дистрибутивни USD
Клас C дистрибутивни USD
Клас C дистрибутивни EUR

LU0271662966
LU0271663774
LU0271663857
LU0271664400
LU0271666363
LU0271665712

Клас C недистрибутивни USD
Клас C недистрибутивни EUR
Клас E недистрибутивни EUR
Клас F недистрибутивни EUR
Клас H недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0271666280
LU0271666793
LU0271667254
LU0271667411
LU0271667684
LU0365478550

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
0.60%
0.50%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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30. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN COMMODITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този Под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всички пазарни условия чрез
изпълнение на индексите на стокови фючърси.
Под-фондът ще инвестира предимно в разнообразно портфолио, състоящо се от дългове с
Инвестиционен рейтинг и свързани с дългове инструменти, деноминирани във всякаква валута на
всякаква държава-членка на ОИСР или в други свободно конвертируеми валути и ще изменят
изпълнението на това портфолио към един от стоковите фючърсни индекси и подиндекси
(„индексите”) чрез използването на деривативни финансови инструменти, като например суап
споразумения. Представянето на Под-фонда ще бъде засегнато от дела на активите на Под-фонда,
представени от тези деривативни финансови инструменти. Индексите измерват изпълнението на
представителна група договори за стокови фючърси по един смислен начин. Те ще бъдат
преглеждани и балансирани периодично, за да се гарантира, че те продължават да отразяват пазарите,
към които се отнасят.
Базисните индекси са достатъчно ликвидни, за да дадат възможност за размяна на индексите.
Основополагащите правила за индексите са публично достъпни. Отделните индекси са достатъчно
разнообразни.
Експозицията на Под-фонда за индексите ще има потенциална възможност да се промени значително
с течение на времето в зависимост от доминиращите пазарни условия. Някои индекси ще бъдат
използвани за целите на разнообразния риск. Печалбата от един индекс може частично да компенсира
доходи от друг индекс с цел балансиране на печалбата, обезпечена от пазара на стокови фючърси.
Индексите, използвани от Под-фонда, принципно ще бъдат:
- Goldman Sachs Commodity Carry Alpha Pairs Strategy 1.1;
- Goldman Sachs Active Commodity Return Engine 1.6.;
- Merrill Lynch Seasonal Roll P1.0;
- Credit Suisse Custom Dynamic Long Short Strategy;
- Long Basis-Short DJ-UBS Commodity Excess Return; and
- Long DJ-UBS Commodity-Short Basis Excess Return Indices;
(повече информация относно тези индекси се съдържа в Приложение IV от Проспекта).
Въпреки това подобни индекси подходящи за ПКИПЦК предложени от други спонсори също могат
да се използват. Допълнителна информация относно други индекси, използвани от Под-фонда, ще
бъде посочена във финансовите отчети на Фонда.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за индивидуални инвеститори, които желаят да участват на стоковите пазари.
Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно-срочни инвестиционни цели, тъй
като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Този Под-фонд е подходящ за
основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под-фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
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За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 125%
Начална дата
Под-фондът ще стартира на 11 януари 2012 г. или по-рано, ако Управляващото дружество определи
такава („Начална дата”).
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е извършвал
инвестиционното представяне.

инвестиционни

операции.

Няма

налична

информация

за

Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0614177029

Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0614189206
LU0614189388
LU0614177292
LU0614177375
LU0614177029

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max.
n/a
5.00%
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max.
n/a
2.50%
F
0%
n/a
H
Max.
n/a
2.00%
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.20%
Max. 0.15%
Max. 15%
B
1.20%
Max. 1.50%
Max. 15%
C
1.20%
Max. 1.00%
Max. 15%
E
1.20%
0%
Max. 15%
F
1.80%
0%
Max. 15%
H
0.75%
0%
n/a
I
0.50%
0%
Max. 15%
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31. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира в акции и свързани с тях инструменти, емитирани от компании, които са регистрирани,
със седалище или оснавна дейност в Европа, както и редица дългове и свързани с тях инструменти и
инструменти на Паричния пазар, деноминирани във всякаква валута, при условие, че основният
обменен риск се хеджира обратно в евро.
Под-фондът се стреми да повиши стойността чрез:
(i) инвестиране в избран диапазон от възможности, определяни като привлекателни и базирани на
основни приниципи на компаниите.
(ii) инвестиране в избран диапазон от възможности, считани за непривлекателни. Поради това,
печалби могат да се получат чрез инвестиране в Инструменти, които печелят от намаляване на
основни цени на акции.
Под-фондът може да използва финансово деривативни инструменти, за да осигури кратко и дълго
представяне за акции и свързани с тях инструменти, както и други инвестиции на Под-фонда. Затова
изпълнението на Под-фонда ще бъде засегнато от частта активи на Под-фонда, представлявани от
тези финансово деривативни инструменти. През цялото време дългите позиции на под-фонда ще
бъдат достатъчно ликвидни, за да покриват задълженията, възникнали от кратките позиции на Подфонда.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на капиталовите пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове, тъй като
колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може да бъде подходящ за основна
позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на Под-фонда са предмет на риск, тъй като Нетната стойност на активите на Дял за
всеки Клас на Под-фонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на
факта, как пазарът приема ценните книжа на Под-фонда; следователно не могат да бъдат дадени
гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 300%
Инвестиционно представяне
Този под-фонд не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Няма налична информация за инвестиционното представяне.
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
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Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни USD
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Хеджирани Недистрибутивни USD

LU0551348047
LU0630361615
LU0558231543
LU0630361888
LU0551346348
LU0570164342
LU0629890848
LU0551348393
LU0551348559
LU0570163617

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.50%
1.20%
1.00%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне
% от сумата
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
n/a
Max. 20%
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32. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN ASIAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира акции и свързани с тях инструменти, емитирани от компании, които са регистрирани,
със седалище или оснавна дейност в Азия, както и редица дългове и свързани с тях инструменти и
инструменти на Паричния пазар, деноминирани във всякаква валута, при условие, че основният
обменен риск се хеджира обратно в евро. .
Под-фондът се стреми да повиши стойността чрез:
(i) инвестиране в избран диапазон от възможности, определяни като привлекателни и базирани на
основни приниципи на компаниите.
(ii) инвестиране в избран диапазон от възможности, считани за непривлекателни. Поради това,
печалби могат да се получат чрез инвестиране в Инструменти, които печелят от намаляване на
основни цени на акции.
Под-фондът може да използва финансово деривативни инструменти, за да осигури кратко и дълго
представяне за акции и свързани с тях инструменти, както и други инвестиции на Под-фонда. Затова
изпълнението на Под-фонда ще бъде засегнато от частта активи на Под-фонда, представлявани от
тези финансово деривативни инструменти. През цялото време дългите позиции на под-фонда ще
бъдат достатъчно ликвидни, за да покриват задълженията, възникнали от кратките позиции на Подфонда.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в капиталовите пазари. Подфондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да се
окаже подходящ като основна инвестиция за даден портфейл.
Профил на риска
Инвестициите на подфонда са предмет на риск, тъй като нетната стойност на активите на акция
/единица/ за всеки клас на подфонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите
условия и на факта, как пазарът приема ценните книжа на подфонда; следователно не могат да бъдат
дадени гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Опростен проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 300%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Няма налична информация за инвестиционното представяне.
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
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Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Хеджирани Недистрибутивни USD

LU0551348716
LU0558231204
LU0551346694
LU0629891143
LU0551348989
LU0551349102
LU0570163534

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.50%
1.20%
1.00%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
n/a
Max. 20%
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33. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN EMERGING MARKETS BOND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира предимно в разнообразно портфолио от дългове и свързани с тях инструменти,
емитирани от страни от Възникващи пазари, както и от компании, които са регистрирани, със
седалище или оснавна дейност във Възникващи пазари или всякакви други дългове и свързани с тях
инструменти, при които кредитния риск е свързан с Възникващи пазари.
Под-фондът може да използва финансови деривативни инструменти, за да осигури дългосрочно и
краткосрочно представяне на дългове и свързани с тях инструменти, както и други инвестиции на
под-фонда.
Под-фондът може да използва финансово деривативни инструменти, за да осигури кратко и дълго
представяне за дългове и свързани с тях инструменти, както и други инвестиции на Под-фонда.
Затова изпълнението на Под-фонда ще бъде засегнато от частта активи на Под-фонда, представлявани
от тези финансово деривативни инструменти. През цялото време дългите позиции на под-фонда ще
бъдат достатъчно ликвидни, за да покриват задълженията, възникнали от кратките позиции на Подфонда.
Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си в облегации с варанти и до 10% в акции и
свързани с тях инструменти.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране на Възникващи пазари, както е
посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари с
фиксирани доходи. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до
дългосрочни инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на
пазара. Този Под-фонд може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като
осигурява експозиция в определен сегмент от пазара с фиксиран доход, както е посочено в
инвестиционната политика на Под-фонда. Докато Под-фондът се стреми да осигури положителна
възвръщаемост при всякакви пазарни условия, инвеститорите трябва да са наясно, че портфолио от
дългови ценни книжа на Възникващи пазари може да бъде по-променливо от по-разнообразно
портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Под-фондът предстои да бъде стартиран.
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е извършвал инвестиционни операции. Няма налична информация за представянето.
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Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни USD
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас A Недистрибутивни CHF

LU0346425241
LU0346425324
LU0616660527
LU0591847412
LU0591847768

Клас B Недистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни Годишни USD
Клас C Дистрибутивни Годишни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни USD

LU0616660873
LU0616661095
LU0616661251
LU0346425597
LU0346425670
LU0616661418

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Недистрибутивни CHF
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас H Недистрибутивни USD

LU0346425753
LU0346425837
LU0616661681
LU0591847842
LU0591847503
LU0591847685

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни USD
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни CHF
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0346425910
LU0346426058
LU0616662069
LU0616661848
LU0591847925
LU0346426132

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
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Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.80%
0.65%
0.65%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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34. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и свързани с тях инструменти, както и
от всякакви видове дългове и свързани с тях инструменти с различен матуритет, емитирани от
правителствени и неправителствени емитенти.
Под-фондът може да инвестира до 50 % от активите си в акции и свързани с тях инструменти, както и
до 25% от активите си в конвертируеми облигации.
Под-фондът ще инвестира предимно в активи, деноминирани в евро, други европейски валути,
щатски долари и японски йени. Под-фондът може да инвестира във възникващи пазари.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на капиталовите пазари. Подфондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да е
подходящ като основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 250%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy: тригодишно представяне.
Таблица за индикативно инвестиционно представяне
показаната таблица отразява
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
клас Е
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9.00%
6.84%

7.00%

5.81%

5.00%
3.00%
1.00%
-1.00%

2008

2009

Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy

2010
Euro OverNight Index Average

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
n/a1
7.02%
5.47%
Клас E Недистрибутивни
n/a1
6.84%
5.81%
2
Клас H Недистрибутивни
n/a
8.54%
7.31%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
8.69%
7.47%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 07/07/2008
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0363630707
LU0372180736
LU0372180819
LU0372181031
LU0363630889
LU0536711012

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни EUR

LU0363630962
LU0372181205
LU0372181114

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
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I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.05%
1.20%
1.20%
1.05%
1.60%
0.65%
0.55%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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35. PIONEER FUNDS – ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY GROWTH
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този под-фонд се стреми да постигне положителна възвръщаемост при всякакви пазарни условия
като инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и свързани с тях инструменти, както и
от всякакви видове дългове и свързани с тях инструменти, емитирани от правителствени и
неправителствени емитенти.
Под-фондът може да инвестира до 100 % от активите си в акции и свързани с тях инструменти, както
и до 25% от активите си в конвертируеми облигации.
Под-фондът ще инвестира предимно в активи, деноминирани в евро, други европейски валути,
щатски долари и японски йени. Под-фондът може да инвестира във възникващи пазари.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на капиталовите пазари. Подфондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да е
подходящ като основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 250%
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо възвращаемостта на Клас E.
4.30%

10.00%

-10.00%

2008

2009

2010

Pioneer Funds - Absolute Return Multi -Strategy Growth Class E
Distributing Annually EUR
Euro OverNight Index Average

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
118

Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR
1 Клас дялове, предложен на 07/07/08
2 Клас дялове, предложен на 08/07/08
3 Клас дялове, предложен на 12/12/08
4 Клас дялове, предложен на 08/03/11

2008
n/a2
n/a3
n/a4
n/a1
n/a3
n/a1
n/a2
n/a3

2009
n/a2
n/a3
n/a4
n/a1
n/a3
n/a1
n/a2
n/a3

2010
4.17%
4.18%
n/a4
4.30%
5.56%
5.58%
5.66%
5.66%

Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Euro OverNight Index Average.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0363629790
LU0372178326
LU0372910728
LU0363629873

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Дистрибутивни Годишни EUR

LU0363630020
LU0380949635
LU0363630293
LU0380949049

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 2.50%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.15%
Max. 0.15%
Max. 15%
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B
C
E
F
H
I

1.30%
1.30%
1.15%
1.70%
0.70%
0.60%

Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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36. PIONEER FUNDS – GLOBAL BALANCED
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала и приходи в средносрочен до дългосрочен
план чрез инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции
инструменти, инструменти на паричния пазар, дългове и свързани с тях инструменти, включително
конвертируеми облигации и облигации с варанти и изискуеми депозити с максимален срок от 12
месеца. Под-фондът също така може да инвестира до 15% от активите си в инструменти, свързани със
стоки.
Под-фондът използва подход „отгоре-надолу”, за да идентифицира привлекателните рискови/доходни
размени между класовете активи, страни и пазарни капитализации, обратен на подхода „отдолунагоре”, за да оцени съответната привлекателност на акциите от световните сектори, базирани на
очакваните профили за риск/доход.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране на Възникващи пазари, както е
посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Подфондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на капиталовия пазар. Под-фондът
е най-подходящ за инвеститори със средносрочни до дългосрочни инвестиционни цели, тъй като
могат да възникнат загуби поради пазарните флуктуации. Под-фондът може да е подходящ за основна
позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 40% JP Morgan GBI Global; 60% MSCI World)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Global Balanced: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера му с използване на
инвестиционното представяне на Клас E (бивш Pioneer P.F. – Global Dynamic Plus Клас E преди
13 декември 2008).

121

30.00%

20.23%

17.85%

2009

2010

20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%

2008

-20.00%
-30.00%

-23.45%

Pioneer Funds - Global Balanced Class E Non-Distributing

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-23.43%
20.29%
17.83%
Клас C Недистрибутивни
-24.15%
19.25%
16.81%
Клас E Недистрибутивни
-23.45%
20.23%
17.85%
Клас F Недистрибутивни
-24.04%
19.32%
16.98%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-27.26%
24.16%
10.18%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD

LU0372176460
LU0372176387
LU0372177278
LU0372177351
LU0372176627
LU0372176890

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0372176973
LU0372177195
LU0372911023

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.00%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
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I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.60%
2.35%
0.75%
0.60%

Max. 0.10%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне
% от сумата
Max. 15%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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37. PIONEER FUNDS – DYNAMIC REAL ASSETS
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от ценни книжа и свързани с тях
инструменти, както и във всякакъв вид дългове и свързани с тях инструменти, емитирани от
правителствени и неправителствени емитенти. Също така Под-фондът може да инвестира в стоковосвързани инструменти, както и във финансови инструменти, базирани на недвижимо имущество.
Под-фондът ще инвестира предимно в активи, деноминирани в евро, други европейски валути,
щатски долари, канадски долари, австралийски долари и японски йени. Под-фондът може да
инвестира във Възникващи пазари.
Като много-активен Под-фонд, разпределението на активите на Под-фонда се променя в зависимост
от макроикономическите фактори и пазарните условия. Под-фондът използва top-down подхода, за да
определи атрактивните риск/печалба замени между активите на класове, страни и пазарни
капитализации през различните етапи на икономическия цикъл.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск от инвестиране във Възникващи пазари, както е
посочено в “Обща инвестиционна информация” по-долу.
Начална дата
Под-фондът ще стартира на 16 ноември 2011 г. или на по-ранна или по-късна дата, каквато
Управляващото дружество може да определи („Начална дата”). Началният период на записване за
този Под-фонд ще започне на 31 октомври 2011 г. и ще приключи на Началната дата.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на капиталовите пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове, тъй като
колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може да бъде подходящ за основна
позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на Под-фонда са предмет на риск, тъй като Нетната стойност на активите на Дял за
всеки Клас на Под-фонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на
факта, как пазарът приема ценните книжа на Под-фонда; следователно не могат да бъдат дадени
гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 34% STOXX Europe 600; 33% JP Morgan ELSI 110; 33% Dow Jones UBS Commodity Index TR)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е започнал инвестиционни операции. Към момента няма информация за
инвестиционното представяне.
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Предупреждение
Под-фондът е изложен на някои инвестиционни рискове. Цената на Дяловете, както и техните
приходи могат да се увеличават или да падат. Промените в лихвените проценти също могат да
доведат до повишаване или намаляване стойността на Дяловете. Няма гаранции, че под-фондът ще
постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0701927567

Клас B Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0701927641
LU0701927997
LU0701928292
LU0701928458
LU0701927997

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.00%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.60%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне
% от сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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38. PIONEER FUNDS – MULTI ASSET REAL RETURN
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в реални условия (т.е. съобразени с
инфлацията в САЩ) в средносрочен до дългосрочен период чрез инвестиране предимно в
диверсифициран портфейл, състоящ се от ценни книжа и свързани с тях инструменти, в кешови
инструменти и инструменти на Паричния пазар, както и във всякакъв вид дългове и свързани с тях
инструменти, емитирани от правителствени и неправителствени емитенти. Под-фондът може да
инвестира във Възнакващи пазари. Също така Под-фондът може да инвестира в стоково-свързани
инструменти.
Под-фондът активно ще ръководи валутното представяне и може да държи позиции във всякакви
валути във връзка със своите инвестиции.
Като много-активен Под-фонд, разпределението на активите на Под-фонда, както е описано по-горе,
се променя в зависимост от макроикономическите фактори и пазарните условия. Под-фондът
използва top-down подхода, за да определи атрактивните риск/печалба замени(при реални условия)
между активите на класове, страни и пазарни капитализации през различните етапи на
икономическия цикъл. Инвестиционният подход е съобразен с икономическия растеж,
инфлационната динамика, както и с фискалната и монетарна политика на световно ниво, базирани на
мащабно количествено и качествено макроикономическо проучване.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск от инвестиране във Възникващи пазари, както е
посочено в “Обща инвестиционна информация” по-долу.
Начална дата
Под-фондът е стартиран на 16 ноември 2011 г. („Начална дата”). Началният период на записване за
този Под-фонд е започнал на 31 октомври 2011 г. и е приключил на Началната дата.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на капиталовите пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори търсещи представяне на щатски долари със средно- и дългосрочни
инвестиционни планове, тъй като колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може
да бъде подходящ за основна позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на Под-фонда са предмет на риск, тъй като Нетната стойност на активите на Дял за
всеки Клас на Под-фонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на
факта, как пазарът приема ценните книжа на Под-фонда; следователно не могат да бъдат дадени
гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Абсолютна оценка на риска
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 25%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Поради това няма налична информация за инвестиционното представяне.
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Предупреждение
Под-фондът е изложен на някои инвестиционни рискове. Цената на Дяловете, както и техните
приходи могат да се увеличават или да падат. Промените в лихвените проценти също могат да
доведат до повишаване или намаляване стойността на Дяловете. Няма гаранции, че под-фондът ще
постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0711166115
LU0701928615
LU0701928961

Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0701929001
LU0701929266
LU0711189083
LU0701929340
LU0701929696
LU0711189752

Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни USD
Клас I Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0701929779
LU0701929852
LU0711218445
LU0711190503
LU0701929936
LU0701930272

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.00%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.60%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне
% от сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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39. PIONEER FUNDS – EUROLAND EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции на поне 75% от неговите активи в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции
инструменти, емитирани от компании, регистрирани, със седалище или основна дейност в странитечленки на Европейския съюз, приели Евро за национална валута.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари на акции. Той може да
е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби, поради пазарни флуктуации. За инвеститори с диверсифицирани портфейли, този под-фонд
може да бъде подходящ за основно ядро на портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под-фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI EMU)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Euroland Equity (Акции Евроланд): тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%

29.24% 27.32%
10.04%

2008

2009

2.40%

2010

-43.37% -46.58%
Pioneer Funds - Euroland Equity Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Emu

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
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Клас A недистрибутивни
Клас C недистрибутивни
Клас E недистрибутивни
Клас F недистрибутивни
Клас H Недистрибутивни
Клас I недистрибутивни

-43.30%
-44.01%
-43.37%
-43.81%
-42.98%
-42.86%

29.13%
28.07%
29.24%
28.27%
30.19%
30.65%

10.03%
9.32%
10.04%
9.24%
10.85%
10.93%

Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A дистрибутивни
-46.25%
33.59%
2.92%
Клас A недистрибутивни
-46.11%
33.33%
2.97%
Клас B недистрибутивни
-46.93%
31.41%
1.34%
Клас І Недистрибутивни
-45.63%
34.69%
3.97%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този под
фонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-43.81%
28.27%
9.24%
Benchmark: MSCI Emu
-46.58%
27.32%
2.40%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0119337003
LU0119345287
LU0132181453

Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD

LU0133582733
LU0139704752
LU0140697045
LU0119412491
LU0139714710
LU0469011265

Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0133582907
LU0119424074
LU0119423779
LU0111919162
LU0133583541
LU0133583384

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0329233133
LU0119432846
LU0132181966

Такси и разходи за притежателите на дялове
130

Клас
дялове

Такса
продажба

Такса за
отсрочена
продажба
A
Max. 5.00 % n/a
B
0
Max. 4.00%1
C
0
Max. 1.00%2
E
Max.4.75%
n/a
F
0
n/a
H
Max. 2.75%
n/a
I
0
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса за
Такса за
Такса за
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.00%
Max. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.60%
0%
n/a
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40. PIONEER FUNDS – CORE EUROPEAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и инструменти, свързани с акции, емитирани
от компании, които са регистрирани, със седалище или извършват основната част от дейността си в
Европа.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари на акции. Той може да
е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби, поради пазарни флуктуации. За инвеститори с диверсифицирани портфейли, този под-фонд
може да бъде подходящ за основно ядро на портфейла.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Общаинвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Europe)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Core European Equity (Основни европейски акции): тригодишно инвестиционно
представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
33.95%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%

31.60%
9.29%

2008

2009

11.10%

2010

-39.50% -45.52%
Pioneer Funds - Core European Equity Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Europe

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
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Клас A Недистрибутивни
Клас B Недистрибутивни
Клас C Недистрибутивни
Клас E Недистрибутивни
Клас F Недистрибутивни
Клас H Недистрибутивни
Клас I Недистрибутивни

2008
-39.44%
-40.25%
-39.89%
-39.50%
-39.97%
-39.09%
-38.79%

2009
33.99%
32.19%
32.95%
33.95%
32.97%
34.95%
35.22%

2010
9.17%
8.12%
8.55%
9.29%
8.47%
10.07%
10.33%

Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-42.63%
38.20%
2.17%
Клас A Недистрибутивни
-42.51%
38.39%
2.17%
Клас B Дистрибутивни
-43.18%
36.54%
1.01%
Клас B Недистрибутивни
-43.19%
36.45%
0.96%
Клас C Недистрибутивни
-42.94%
37.46%
1.46%
Клас I Недистрибутивни
-41.89%
39.80%
3.13%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този под
фонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-39.97%
32.97%
8.47%
Benchmark: MSCI Europe
-45.52%
31.6%
11.10%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0119364155
LU0119364239
LU0133630995

Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0133632009
LU0139703606
LU0119412657
LU0140694372
LU0139713407
LU0119424405

Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR

LU0133631530
LU0133632181
LU0085424579
LU0133633668
LU0133633825
LU0330607770

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0119433067
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Клас I Недистрибутивни USD

LU0133631704

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max.4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса за
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.25%
Max. 0.25%
Max. 15%
B
1.25%
Max. 1.50%
n/a
C
1.25%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.60%
0%
n/a
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41. PIONEER FUNDS – TOP EUROPEAN PLAYERS
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план
чрез инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании със средна и голяма, регистрирани, със седалище или основна дейност в
Европа. Този Под-фонд няма специфициран сектор и може да инвестира в широк диапазон от сектори
и производства. Той се стреми да повиши стойността чрез инвестиране в концентрирана гама от
възможности, определени като атрактивни на базата на основите схващания на Фонда .
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари на акции. Той може да
е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби, поради пазарни флуктуации. За инвеститори с диверсифицирани портфейли, този под-фонд
може да бъде подходящ за основна инвестиция. Портфейлът на този под-фонд е концентриран, което
може да доведе до различна възвращаемост от тази на широкия пазар на акции.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Europe)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Top European Players (Водещи европейски компании): тригодишно
нвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.

135

33.99%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%

31.60%
10.31% 11.10%

2008

2009

2010

-45.52%
-45.73%
Pioneer Funds - Top European Players Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Europe

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-45.97%
33.33%
9.87%
Клас B Недистрибутивни
-46.66%
32.29%
8.53%
Клас C Недистрибутивни
-46.24%
32.83%
9.15%
Клас E Недистрибутивни
-45.73%
33.99%
10.31%
Клас F Недистрибутивни
-46.13%
32.98%
9.49%
Клас H Недистрибутивни
-45.39%
34.97%
11.11%
Клас I Недистрибутивни
-45.20%
35.01%
11.20%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-48.70%
37.76%
2.56%
Клас A Недистрибутивни
-48.70%
37.68%
2.75%
Клас B Дистрибутивни
-49.13%
36.19%
1.69%
Клас B Недистрибутивни
-49.20%
36.26%
1.65%
Клас C Недистрибутивни
-48.94%
36.98%
2.24%
Клас І Недистрибутивни
-47.91%
39.31%
3.97%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-46.13%
32.98%
9.49%
Benchmark: MSCI Europe
-45.52%
31.6%
11.10%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0119366796
LU0119366952
LU0132195834
LU0133615848
LU0139708829
LU0119414356
LU0140715631
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Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR

LU0139720444
LU0119426103
LU0132197459
LU0133616143

Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0111921499
LU0133616499
LU0133617034
LU0330606616
LU0119433570
LU0132197962

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.50%
Max. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.75%
0%
n/a
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42. PIONEER FUNDS – EUROPEAN EQUITY VALUE
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и инструменти, емитирани от компании със
средна и голяма, регистрирани, със седалище или основна дейност в Европа..
Под-фондът използва “стойностен” стил на управление и се стреми да инвестира в диверсифициран
портфейл от ценни книжа, продавани на разумни цени или с отстъпка от тяхната истинска стойност.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни
инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на пазарните колебания. Този
Под-фонд може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Europe Value)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – European Equity Value: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
33.74%

40.00%
30.00%
20.00%

4.67%

10.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - European Equity Value Class E Non-Distributing EUR
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Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
33.77%
4.70%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
32.42%
3.69%
2
Клас E Недистрибутивни
n/a
33.74%
4.67%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
32.67%
3.90%
Клас H Недистрибутивни
n/a2
34.72%
5.44%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 07/05/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
38.07%
-2.09%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0313647520
LU0313647793
LU0313647959
LU0313647876
LU0313648098
LU0313648171
LU0346423972
LU0313648254

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
0%
Max. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
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E
F
H
I

1.50%
2.25%
0.80%
0.70%

0%
0%
0%
0%

n/a
n/a
n/a
n/a
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43. PIONEER FUNDS – EUROPEAN RESEARCH
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план
чрез инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании, регистрирани, със седалище или основна дейност в Европа.
Инвестиционният процес се ръководи от базисни и количествени изследвания.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари на акции. Той може да
е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби, поради пазарни флуктуации. За инвеститори с диверсифицирани портфейли, този под-фонд
може да бъде подходящ за основна инвестиция.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Europe)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds - European Research (Европейски проучвателен): тригодишно инвестиционно
представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
32.50%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%
-60.00%

31.60%
12.88% 11.10%

2008

2009

2010

-45.79% -45.52%

Pioneer Funds - European Research Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Europe

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
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Клас A Недистрибутивни
Клас B Недистрибутивни
Клас C Недистрибутивни
Клас E Недистрибутивни
Клас F Недистрибутивни
Клас H Недистрибутивни
Клас I Недистрибутивни

-45.59%
-46.55%
-46.43%
-45.79%
-46.19%
-45.40%
-45.19%

32.45%
30.42%
31.43%
32.5%
31.47%
33.43%
33.33%

12.54%
10.86%
11.59%
12.88%
12.06%
13.72%
13.95%

Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-48.31%
36.96%
5.16%
Клас B Недистрибутивни
-49.32%
34.83%
3.79%
Клас I Недистрибутивни
-47.89%
37.88%
6.41%
1 Клас дялове, представен на 23/02/06
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: MSCI Europe

2008
-46.19%
-45.52%

2009
31.47%
31.6%

2010
12.06%
11.1%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0119366440

Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD

LU0132185280
LU0133613470
LU0139707938
LU0119413978
LU0140712539
LU0139719354

Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0119425717
LU0133613637
LU0119425980
LU0132185876
LU0111921226
LU0133613983

Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0133614015
LU0329232671
LU0119433224
LU0132186171
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Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max.4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
0%
Max. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0,65%
0%
n/a
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44. PIONEER FUNDS- EUROPEAN POTENTIAL
Инвестиционна информация
Инвестиционни цели и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании с малка капитализация, регистрирани, със седалище или основна дейност в
Европа.
Под-фондът определя като компании с малка капитализация, тези които в момента на покупката са
били в пазарния диапазон на MSCI Индекс Европейски Малки Компании.
Под-фондът се стреми да повиши стойността чрез инвестиране в диверсифициран набор от
възможности, определени като атрактивни на базата на основите схващания на Фонда.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Той е подходящ и за опитни инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове,
тъй като в резултат на колебанията на пазара могат да произтекат загуби. Този подфонд може да бъде
подходящ за портфолио с диверсификационни цели, тъй като, както е посочено в инвестиционната
политика на подфонда, осигурява представяне на определен сегмент от пазара на акции.
Профил на риска
Инвестициите в рамките на подфонда са изложени на риска нетната стойност на активите на акция
/единица/ от всеки клас на подфонда да се променя в отговор на промените на икономическите
условия и приемането на ценните книжа на подфонда от страна на пазара; следователно не може да
бъде дадена гаранция, че инвестиционните цели на подфонда ще бъдат постигнати.
По своя характер акциите показват тенденция да бъдат променливи, но в дългосрочен план постигат
по-голяма възвращаемост от другите видове инвестиции.
Съображения, касаещи допълнителните рискове, можете да намерите в раздел “Обща инвестиционна
информация” в края на Краткия проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Europe Small Cap)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Пайъниър фондове – Европейски потенциал: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне- показаната таблица отразява
инвестиционното представяне на под-фонда, използвайки инвестиционното представяне на
Клас А (предишния Activest EuropaPotenzial Fund клас С.)
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80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
-60,00%

59,50%
28,66%

27,19%29,91%

-45,37% -53,10%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - European Potential Class A Non - Distributing EUR
Benchmark: MSCI Europe Small Cap

EUR Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в евро
2008
2009
Клас A Недистрибутивни
-45.37%
28.66%
Клас B Недистрибутивни
n/a1
n/a1
1
Клас C Недистрибутивни
n/a
n/a1
Клас E Недистрибутивни
-45.22%
29.01%
Клас F Недистрибутивни
-45.65%
28.04%
Клас H Недистрибутивни
-44.87%
30.04%
Клас I Недистрибутивни
-44.77%
30.08%
1 Клас дялове, представен на 10/12/2010

2010
26.83%
n/a1
n/a1
27.19%
26.54%
28.1%
28.22%

EUR Клас дялове, кумулативно инвестиционно представяне в щатски долари
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
32.8%
18.59%
Клас B Недистрибутивни
n/a2
n/a2
n/a2
2
2
Клас C Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a2
2
2
Клас I Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a2
1 Клас дялове, представен на 24/11/2008
2 Клас дялове, представен на 10/12/2012
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: MSCI Europe Small Cap

2008
-45.65%
-53.10%

2009
28.04%
59.5%

2010
26.24%
29.91%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD

LU0271656307
LU0398873470
LU0536709461
LU0536709545

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0536709628
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Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR

LU0536709891
LU0279966047
LU0271960477
LU0271662610

Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0307383066
LU0536709974

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max 2%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.75%
0%
n/a
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45. PIONEER FUNDS – EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд се стреми да постигне приход с второстепенна цел капиталов ръст в средносрочен до
дългосрочен период чрез инвестиране предимно в диверсифициран портфейл, състоящ се от ценни
книжа и свързани с тях инструменти, емитирани от компании регистрирани, със седалище или
основна дейност в Европа и които предлагат възможност за по-високи от средните дивиденти.
За да увеличи печалбата на портфолиото и да генерира допълнителен приход, Под-фондът може да
продаде краткосрочните кол опциони на определени акции, държани от под-фондал Под-фондът
също така може да продава пут опциони на акции, които ще бъдат закупени в бъдеще, по целеви
цени, по-ниски от настоящото пазарно ниво.
Под-фондът също така може да инвестира до 20% от активите си във всякакви видове дългове и
свързани с тях инструменти, емитирани от правителствени и неправителствени емитенти.
За Дистрибутивни Класове дялове дивидентите ще се изчисляват на шестмесечие на база Нетната
стойност на активите в последния работен ден на юни и декември. В такъв случай дивидентите ще
се разпределят в последния работен ден на последващите юли и януари. Първото подобно
разпределение ще се извърши пред юли 2012. Разпределенията, по същество, ще се изплащат извън
инвестиционните приходи, налични за разпределяне преди начисляването на таксите на под-фонда.
Начална дата
Под-фондът ще стартира на 22 ноември 2011 г. („Начална дата”). Началният период на записване за
този Под-фонд ще започне на 31 октомври 2011 г. и ще приключи на Началната дата.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Типичен инвеститорски профил
Подфондът е подходящ за инвеститори, желаещи да участват на капиталовите пазари. Най-подходящ
може да бъде за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни планове, тъй като
колебанията на пазара могат да доведат до загуби. Подфондът може да бъде подходящ за основна
позиция в портфолио.
Профил на риска
Инвестициите на Под-фонда са предмет на риск, тъй като Нетната стойност на активите на Дял за
всеки Клас на Под-фонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите условия и на
факта, как пазарът приема ценните книжа на Под-фонда; следователно не могат да бъдат дадени
гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята природа ценните книжа имат тенденция към променливост, но в дългосрочен план, като
цяло постигат по-високи печалби в сравнение с други видове инвестиции.
За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI European High Dividend Yield Index)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Поради това няма налична информация за инвестиционното представяне.
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Предупреждение
Под-фондът е изложен на някои инвестиционни рискове. Цената на Дяловете, както и техните
приходи могат да се увеличават или да падат. Промените в лихвените проценти също могат да
доведат до повишаване или намаляване стойността на Дяловете. Няма гаранции, че под-фондът ще
постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Шестмесечни EUR
Клас B Дистрибутивни Шестмесечни EUR
Клас C Дистрибутивни Шестмесечни EUR

LU0701926320
LU0701926759
LU0701926833

Клас E Дистрибутивни Шестмесечни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Шестмесечни EUR
Клас I Дистрибутивни Шестмесечни EUR

LU0701926916
LU0711131754
LU0701927211
LU0701927054
LU0701927484

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.60%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне
% от сумата
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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46. PIONEER FUNDS – ITALIAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и инструменти, свързани с акции, емитирани
от компании, които са регистрирани, със седалище и с основно дейност в Италия.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Той може да е подходящ за диверсифициране на
портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара на акции, както е
посочено в инвестиционната политика на под-фонда. Инвеститорът трябва ясно да си дава сметка, че
портфейл само с една държава може да бъде много по- променлив от един широко диверсифициран
портфейл.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Общаинвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Italy Stock Market BCI COMIT Globale+R
10/40)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Italian Equity (Акции Италия): тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера (от 01 юни 2009 г. Mib R е заменен
от COMIT Global Globale + R Index и след това от 11 декември 2010 е заменен от BCI COMIT
Globale + R 10/40 Index), използван за инвестиционното представяне на Клас E.
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17.68%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%

2008

23.81%

2009

2010
-4.03%
-5.33%

-46.01% -46.73%
Pioneer Funds - Italian Equity Class E Non-Distributing EUR
COMIT Globale +R Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A недистрибутивни
-46.01%
17.38%
-4.46%
Клас С недистрибутивни
-46.45%
16.92%
-4.61%
Клас Е недистрибутивни
-46.01%
17.68%
-4.03%
Клас F недистрибутивни
-46.43%
16.79%
-4.74%
Клас H недистрибутивни
-45.64%
18.56%
-3.33%
Класове от дялов в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A недистрибутивни
-48.72%
21.27%
-10.65%
Клас C дистрибутивни
-46.03%
20.76%
-10.88%
Клас C недистрибутивни
-49.08%
20.75%
-11.0%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този под фонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-46.43%
16.79%
-4.74%
Benchmark: BCI COMIT Globale
-46.43%
23.81%
-5.33%
+ R 10/40 Index*
* от 01 юни 2009 г. Mib R е заменен от COMIT Global Globale + R Index и след това от 11 декември
2010 е заменен от BCI COMIT Globale + R 10/40 Index
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас А Дистрибутивни EUR

LU0119335304
LU0132211623
LU0133604560

Клас B Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD

LU0139707425
LU0133604727
LU0119421641
LU0119421302
LU0132212191
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Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR

LU0085424223
LU0133605617
LU0133605294
LU0329237043

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0132212357

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялов
Такса за
Такса за
Такса за
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.25%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.25%
Max. 1.50%
n/a
C
1.25%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.70%
0%
n/a
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47. PIONEER FUNDS – U.S. PIONEER FUND
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и инструменти, свързани с акции, емитирани
от компании, които са регистрирани, със седалище и с основно дейност в САЩ.
Този Под-фонд използва методи, разработвани от Инвестиционния мениджър от 1928 г. насам, за
инвестиране в диверсифициран портфейл от внимателно подбрани ценни книжа, издадени от
компании, които не е задължително да се стремят към ръст на приходите и печалба над средните
стойности, но чиито ценни книжа все пак предполагат известна премия. Като използва тези методи,
Инвестиционният мениджър избира ценни книжа с разумна текуща цена, спрямо тяхната очаквана
бъдеща стойност, и пази тази инвестиция, докато тези предвиждания се реализират.
Под-фондът има максимална флексабилност да инвестира в ценни книжа на емитенти от различни
индустрии и пазарна капитализация.
Под-фондът може да инвестира до 20% от своите активи към момента на покупката в ценни книжа,
издадени от емитенти извън САЩ.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазарите на акции. Той може
да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби поради пазарните колебания. За инвеститори с диверсифициран портфейл този под-фонд може
да е подходящ като основна инвестиция.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под-фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
Тъй като портфолиото инвестира предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите следва да направят справка с раздел “Инвестиционна информация – Общи принципи”
на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% S&P 500)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund: 3 годишно инвестиционно представяне
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Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
19,61%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
-30,00%
-35,00%
-40,00%

2008

22,52%

2009

23,77% 23,06%

2010

-32,07%

-35,30%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: S&P 500

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-32.11%
19.59%
21.75%
Клас C Недистрибутивни
-32.70%
19.01%
20.71%
Клас E Недистрибутивни
-32.07%
19.61%
21.61%
Клас E Недистрибутивни Hedge
-38.60%
21.97%
12.68%
Клас F Недистрибутивни
-32.60%
18.73%
20.68%
Клас H Hedge Недистрибутивни
n/a1
22.81%
12.77%
Клас H Недистрибутивни
-31.65%
20.46%
22.49%
Клас I Недистрибутивни
-31.53%
20.82%
22.72%
Клас I Hedge Недистрибутивни
n/a3
n/a3
n/a3
2
Клас X Недистрибутивни
n/a
21.48%
23.53%
1) Клас дялове, предложен на 17/07/08
2) Клас дялове, предложен на 26/03/08
3) Клас дялове, предложен на 19/05/11
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-35.48%
23.6%
13.78%
Клас B Недистрибутивни
-36.23%
21.99%
12.23%
Клас C Недистрибутивни
-35.98%
22.53%
13.02%
Клас E Недистрибутивни
-35.41%
23.43%
13.72%
Клас I Недистрибутивни
-34.86%
24.49%
14.75%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: S&P 500

2008
-32.60%
-35.30%

2009
18.73%
22.52%

2010
20.68%
23.06%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0133643469

Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Хеджирани Недистрибутивни CZK
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0133642578
LU0510267130
LU0133642065
LU0133642149
LU0139703192
LU0140693721

Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0133644517
LU0139712854
LU0133646058
LU0133645597
LU0446608068
LU0133644780

Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни USD
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR

LU0133645084
LU0133646132
LU0302746101
LU0219539037
LU0133646991
LU0133652882

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD
Клас X Недистрибутивни EUR

LU0330607184
LU0372181460
LU0133646488
LU0279444938
LU0133646561
LU0354228891

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A

1.25%

Max. 0.25%

Такса
представяне % от
сумата
Мах. 15%
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B
C
E
F
H
I

1.25%
1.25%
1.50%
2.25%
0.80%
0.70%

Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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48. PIONEER FUNDS – U.S. RESEARCH
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании, регистрирани, със седалище или основна дейност в САЩ. Инвестиционният
процес се ръководи от базисно изследване.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазарите на акции. Той може
да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби поради пазарните колебания. За инвеститори с диверсифициран портфейл този Под-фонд
може да е подходящ като основна инвестиция.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
Тъй като портфолиото инвестира предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите следва да направят справка с „Чуждестранен обмен – валутни рискове” в раздел
“Инвестиционна информация – Общи принципи” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% S&P 500)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Research: 3 годишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
26.92%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
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2010

-33.15% -35.30%
Pioneer Funds - U.S. Research Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: S&P 500
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Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-33.11%
24.75%
21.72%
Клас C Недистрибутивни
-33.49%
23.78%
20.62%
Клас E Хеджирани Недистрибутивни
-39.24%
26.92%
12.15%
Клас E Недистрибутивни
-33.15%
24.98%
21.46%
Клас F Недистрибутивни
-33.65%
24%
20.57%
Клас H Хеджирани Недистрибутивни
n/a1
27.08%
12.83%
Клас H Недистрибутивни
-32.69%
25.86%
22.35%
Клас I Недистрибутивни
-32.56%
26.02%
22.64%
1) Клас дялове, представен на 17/07/08
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-36.39%
28.85%
13.62%
Клас C Недистрибутивни
-36.88%
28.21%
12.57%
Клас I Недистрибутивни
-35.84%
29.95%
14.73%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: S&P 500

2008
-33.65%
-33.73%

2009
24%
22.52%

2010
20.57%
23.06%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD**
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0119372174
LU0132182006
LU0133607662
LU0119371796
LU0139707771
LU0140711994
LU0119417375
LU0139718976
LU0133607746
LU0119428737
LU0119428653
LU0132183152
LU0085424652
LU0233975019
LU0133608397
LU0133608983
LU0329237985
LU0372181544
LU0119435195
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Клас I Недистрибутивни USD

LU0132183319

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
1.25%
Max. 0.25%
B
1.25%
Max. 1.50%
C
1.25%
Max. 1.00%
E
1.50%
0%
F
2.25%
0%
H
0.80%
0%
I
0.65%
0%

Такса представяне %
от сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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49. PIONEER FUNDS – U.S. FUNDAMENTAL GROWTH
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план чрез
инвестиране предимно в дивесифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище или които извършват по-голяма част от
икономическата си дейност в САЩ.
Под-фондът използва „растежен” стил на управление и цели да инвестира в емитенти с над среден
потенциал за растеж на печалбите.
Инвестиционният процес се ръководи от базисно изследване.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за диверсифициране на
портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара с акции, както е
посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Russell 1000 Growth)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth Class E Non-Distributing EUR
Russell 1000 Growth

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
n/a1
31.5%
25.18%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
30.18%
23.93%
Клас E Hedge Недистрибутивни
n/a1
34.21%
15.96%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
31.46%
25.16%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
30.47%
24.23%
Клас H Недистрибутивни
n/a3
32.43%
26.07%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
32.6%
26.24%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 11/07/2008
3 Клас дялове, предложен на 14/07/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
35.72%
17.04%
Клас B Недистрибутивни
n/a1
33.69%
15.31%
1
Клас C Недистрибутивни
n/a
34.37%
15.89%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
36.86%
18.04%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 11/07/2008
3 Клас дялове, предложен на 14/07/2008
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: Russell 1000 Growth.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0353248106

Клас A Недистрибутивни USD

LU0347184235

Клас B Недистрибутивни USD

LU0372178672

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0347184318

Клас C Недистрибутивни USD

LU0347184409

Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0372178755

Клас E Недистрибутивни EUR

LU0347184581
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Клас F Недистрибутивни EUR

LU0347184664

Клас H Недистрибутивни EUR

LU0347184748

Клас I Недистрибутивни EUR

LU0347184821

Клас I Недистрибутивни USD

LU0372178839

Такси и разходи за притежателите на дялове
Unit Клас Sales charge
Deferred sales
charge
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.70%

0%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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50. PIONEER FUNDS – U.S. RESEARCH VALUE
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в портфейл от акции и свързани с акции инструменти на емитенти,
регистрирани, със седалище или основна дейност в САЩ.
Под-фондът използва „стойностен” стил на управление и цели инвестиции в разнообразен порфейл от
ценни книжа, които се продават на разумна цена или отстъпка от реалната им цена.
Инвестиционният процес се ръководи от базисно и количествено изследване.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на акции.
Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни
цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Този Под-фонд може да
се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява експозиция в определен
сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи, но в дългосрочен план, най-общо, постигат по-висока
възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Russell 1000 Value Index)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Research Value: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - U.S. Research Value Class E Non-Distributing EUR
Russell 1000 Value Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
19.17%
18.28%
Клас B Недистрибутивни
n/a1
17.37%
16.53%
1
Клас C Недистрибутивни
n/a
17.96%
17.13%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
19.12%
18.27%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
18.24%
17.37%
Клас H Недистрибутивни
n/a3
20.01%
19.18%
1
Клас I Недистрибутивни
n/a
20.16%
19.29%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
2 Клас дялове, предложен на 11/07/2008
3 Клас дялове, предложен на 14/07/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
22.99%
10.6%
Клас B Недистрибутивни
n/a1
21.14%
8.96%
Клас C Недистрибутивни
n/a1
21.76%
9.51%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
24.03%
11.54%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/2008
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: Russell 1000 Value Index.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0353247553
LU0347183344
LU0372178912
LU0372179050
LU0347183427
LU0347183690
LU0347183856
LU0347183930
LU0347184078
LU0347184151
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Клас I Недистрибутивни USD

LU0372179134

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
1.50%
0%
B
1.50%
Max. 1.50%
C
1.50%
Max. 1.00%
E
1.50%
0%
F
2.25%
0%
H
0.80%
0%
I
0.70%
0%

Такса представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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51. PIONEER FUNDS – NORTH AMERICAN BASIC VALUE
Инвестиционна информация
Инвестиционна цел и политика
Целта на този Под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции, на
емитенти, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в Северна Америка.
Под-фондът използва стил на управление, който се фокусира върху стойността, и се стреми да
инвестира в диверсифициран портфейл от ценни книжа, които се продават на разумна цена или с
отстъпка от реалната им стойност.
Под-фондът може да инвестира до 30 % от стойността на активите си в ценни книжа на емитенти,
които не са от Северна Америка, включително в размер до 10 % в нововъзникващи пазари.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране на Възникващи пазари,
включително Русия, както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средносрочни до дългосрочни цели,
тъй като не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за
диверсифициране на портфейлите, тъй като Под-фондът предоставя експозиция към определен
сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи, но в дългосрочен план, най-общо, постигат по-висока
възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
Тъй като портфолиото инвестира предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите следва да направят справка с „Чуждестранен обмен – валутни рискове” в раздел
“Инвестиционна информация – Общи принципи” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% S&P 500)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds –North American Basic Value: 3 годишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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16.89%
25.00%
15.00%
5.00%
-5.00%
-15.00%
-25.00%
-35.00%
-45.00%

2008

-30.77%

22.52%

16.78%

2009

23.06%

2010

-35.30%

Pioneer Funds - North American Basic Value Class E EUR Non-Distributing
Benchmark: S&P 500

EUR Клас дялове, кумулативно представяне в EUR
2008
Клас A Недистрибутивни
-30.84%
Клас A Недистрибутивни Хеджирани
-35.53%
Клас C Недистрибутивни
-31.44%
Клас E Недистрибутивни
-30.77%
Клас E Недистрибутивни Хеджирани
-36.34%
Клас F Недистрибутивни
-31.27%
Клас H Недистрибутивни
-30.31%
Клас I Недистрибутивни
-30.16%

2009
16.72%
19.12%
15.74%
16.89%
19.21%
15.98%
17.72%
17.87%

2010
16.62%
8.6%
15.64%
16.78%
7.98%
15.88%
17.63%
17.78%

USD Клас дялове, кумулативно представяне в USD
2008
Клас A Недистрибутивни
-34.27%
Клас B Недистрибутивни
-35.06%
Клас C Недистрибутивни
-34.81%
Клас I Недистрибутивни
-33.60%

2009
20.47%
18.85%
19.46%
21.67%

2010
9.05%
7.59%
8.13%
10.13%

Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: S&P 500

2008
-31.27%
-33.73%

2009
15.98%
22.52%

2010
15.88%
23.06%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD

LU0229387385
LU0271260902
LU0229387542
LU0252053086
LU0229387971
LU0229388359
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Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR

LU0302746010
LU0243702080
LU0258169191
LU0330609552

Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0229388607
LU0229389084

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.70%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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52. PIONEER FUNDS – U.S. MID CAP VALUE
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции, на
емитенти, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в САЩ. Под-фондът инвестира
в ценни книжа с пазарна стойност в момента на инвестицията не по-висока от по-голямата пазарна
капитализация на най-голямата компания в индекса Russell Midcap Value или 3-годишните средни
стойности на пазарната капитализация на най-голямата компания в индекса Russell Midcap Value,
измерена в края на предходния месец и не са по-малки от най-малките компании в рамките на
индекса.
Под-фондът използва стил на управление, който се фокусира върху стойността, и търси да инвестира
в диверсифициран портфейл от ценни книжа, които се продават на разумни цени или се предлагат с
отстъпка спрямо присъщата им стойност.
Под-фондът може да инвестира до 25% от активите си към момента на покупката в ценни книжа на
неамерикански емитенти.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за диверсифициране на
портфейлите, тъй като предлага експозиция към определени сегменти от пазара на акции, както е
посочено в инвестиционната политика на под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
Тъй като портфолиото инвестира предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите следва да направят справка с „Чуждестранен обмен – валутни рискове” в раздел
“Обща инвестиционна информация” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Russell Mid Cap Value)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value: 3 годишно инвестиционно представяне
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Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
нвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
21.39%

30.03%

30.00%

23.70%

20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%

2008

2009

2010

-20.00%
-30.00%
-40.00%

-32.34% -35.26%
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: Russell Mid Cap Value Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
n/a1
20.82%
23.13%
Клас A Недистрибутивни
-32.55%
20.65%
23.09%
Клас A Hedge Недистрибутивни
-37.91%
22.78%
13.66%
Клас B Недистрибутивни
-33.27%
19.47%
21.87%
Клас C Недистрибутивни
-32.99%
20.10%
22.53%
Клас E Недистрибутивни
-32.34%
21.39%
23.70%
Клас F Недистрибутивни
-32.85%
20.47%
22.78%
Клас H Недистрибутивни
-32.06%
22.02%
24.35%
Клас I Недистрибутивни
-31.86%
21.99%
24.29%
1 Клас дялове, предложен на 12/12/08
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-36.01%
24.73%
15.09%
Клас B Недистрибутивни
-36.54%
23.42%
13.84%
Клас C Недистрибутивни
-36.29%
24.12%
14.50%
Клас E Недистрибутивни
-35.66%
25.28%
15.67%
Клас I Недистрибутивни
-35.28%
26.0%
16.27%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-32.85%
20.47%
22.78%
Benchmark: Russell Mid Cap Value
-35.26%
30.03%
33.42%
Index
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0133607589
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Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни Annually EUR
Клас A Дистрибутивни EUR

LU0201722401
LU0133605377
LU0372179308
LU0133595636

Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0133597335
LU0139711880
LU0133607829
LU0140717413
LU0139721251
LU0133618271

Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни USD
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0133616069
LU0133611268
LU0133613041
LU0133618602
LU0219538229
LU0133619675

Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0133619758
LU0330607341
LU0133619089
LU0133619592

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
1.20%
1.00%

Max. 0.50%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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53. PIONEER FUNDS – U.S. SMALL COMPANIES
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен период чрез
инвестиране предимно в разнообразен портфейл от акции и свързани с тях инструменти, емитирани
от компании с малка капитализация, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в
САЩ.
Под-фондът определя като компании с малка капитализация тези, които по времето на покупката са в
рамките на обхвата на пазарна капиталиязация на индекс Russell 2000 Growth.
Под-фондът използва стил на управление „растеж на разумна цена” и се стреми да инвестира в акции
на емитенти с над среден потенциал за печалби и растеж на приходите, които също така се търгуват
на атрактивни пазарни стойности.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на акции.
Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни
цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Този Под-фонд може да
се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява експозиция в определен
сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи, но в дългосрочен план, най-общо, постигат по-висока
възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
Тъй като портфолиото инвестира предимно в ценни книжа, деноминирани в щатски долари,
инвеститорите трябва да погледнат „Международен обмен - Валутен риск” в раздел „Обща
инвестиционна информация” на Краткия проспект.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Russell 2000 Growth)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 10%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Няма налична информация за представянето.
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този Клас,
отнесено към бенчмарка на под-фонда: Russell 2000 Growth.
Предупреждение:
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Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0313640608
LU0313640863
LU0313640947
LU0313641085
LU0313641168
LU0313641242

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0346423899
LU0313641325
LU0313641598

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max.2%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас
управление
разпространение
дялове
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
1.00%
1.00%

Max. 0.50%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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54. PIONEER FUNDS – GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в разнообразен портфейл от акции и свързани с акции инструменти, емитирани
от компании по целия свят.
Този Под-фонд няма специфициран сектор за инвестиции и може да инвестира в широк диапазон от
сектори и отрасли. Цели да повиши стойността чрез инвестиции в спектър от възможности,
определени като атрактивни на базата на основите схващания на Фонда.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазари на акции. Той може да
е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като не са изключени
загуби поради пазарните колебания. За инвеститори с разнооборзно портфолио, Под-фондът може да
е подходящ като основна позиция.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI World)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds –Global Diversified Equity: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.
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32.41%

40.00%
30.00%

18.82%

20.00%
10.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Global Diversified Equity Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
n/a1
32.22%
18.69%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
32.41%
18.82%
1
Клас F Недистрибутивни
n/a
31.41%
17.93%
Клас H Недистрибутивни
n/a1
33.31%
19.68%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
33.54%
19.88%
1
Клас дялове, предложен на 10/03/2008
2
Клас дялове, предложен на 07/03/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
2
2
Клас C Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a2
1
Клас дялове, предложен на 13/04/2011
2
Клас дялове, предложен на 12/04/2011
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: MSCI World.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR

LU0313638883

Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0344975080
LU0313638966
LU0313639188
LU0344975320
LU0313639345
LU0313639691

Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0313639857
LU0313639931
LU0313640277
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Клас I Недистрибутивни USD

LU0313640350

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.70%

Max. 0.15%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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55. PIONEER FUNDS – GLOBAL SELECT
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании от целия свят.
Този Под-фонд няма специфициран сектор и може да инвестира в широк диапазон от сектори и
производства. Той се стреми да повиши стойността чрез инвестиране във възможности, определени
като атрактивни на базата на основите схващания на Фонда. Под-фондът може да използва
деривативни финансови инструменти за управление на валута, и представяне в страната и на пазара
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Подфондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в пазарите на акции. Найподходящ може да бъде подфондът за инвеститори със средно- и дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като, в резултат на колебанията на пазара могат да възникнат загуби. За инвеститори с
диверсификационно портфолио подфондът може да бъде подходящ като основна инвестиция.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI World)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Global Select: 3 годишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне- Следната таблица показва представянето
на под-фонда, използвайки представянето на Клас А.
29.10%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
-50.00%

15.44%

2008

2009

2010

-42.79%
Pioneer Funds - Global Select Class A Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI World
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Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
Клас A Недистрибутивни
Клас B Недистрибутивни
Клас E Недистрибутивни
Клас F Недистрибутивни
Клас H Недистрибутивни
Клас I Недистрибутивни
1) Клас дялове представен на 10/12/10

-42.78%
-42.79%
n/a1
-42.75%
-43.16%
-42.34%
-42.22%

29.09%
29.1%
n/a1
29.29%
28.3%
30.21%
30.47%

15.44%
15.44%
n/a1
15.58%
14.71%
16.42%
16.59%

Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-45.60%
33.25%
7.92%
Клас A Дистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
1
1
Клас B Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
1
1
Клас B Дистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
Клас C Недистрибутивни
-46.07%
32.14%
7.03%
Клас C Дистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас I Недистрибутивни
-45.06%
34.66%
9.02%
1) Клас дялове представен на 10/12/10
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: MSCI World

2008
-43.16%
-37.64%

2009
28.3%
25.94%

2010
14.71%
19.53%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0297468349

Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD

LU0271651761
LU0271651688
LU0536710048
LU0536710121
LU0536710477
LU0536710394

Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0536710550
LU0536710634
LU0290716678
LU0273972983
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Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни USD
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0273973288
LU0271652900
LU0271870999
LU0271651845

Клас I Недистрибутивни USD
Клас X Недистрибутивни CAD
Клас I Хеджирани Недистрибутивни CAD
Клас X Недистрибутивни EUR
Клас X Недистрибутивни GBP
Клас X Недистрибутивни USD

LU0271652819
LU0372575323
LU0372181387
LU0285069612
LU0285069885
LU0285072913

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от макс. 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.15%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.70%
0%
n/a
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56. PIONEER FUNDS – GLOBAL ECOLOGY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании от целия свят, произвеждащи екологично чисти продукти или технологии
или такива, които допринасят за развитието на по-чиста и здравословна околна среда. Такива
компании са работещите в полето на контрол на въздушното замърсяване, алтернативни източници на
енергия, рециклиране, изгаряне на отпадъци пречистване на отпадъчните води, пречистване на вода и
биотехнологии.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Подфондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирания пазар на акции.
Под-фондът е най-подходящ за инвеститори със средносрочни до дългосрочни инвестиционни цели,
тъй като могат да възникнат загуби поради пазарните флуктуации. Този Подфонд може да бъде
подходящ за целите на диверсифицирано портфолио, тъй като осигурява представяне, насочено към
определен сектор от пазара за акции, както е посочено в инвестиционната политика на подфонда.
Шнвеститорът трябва да е наясно, че сегментираните портфолиа могат да бъдат по-променливи от поразнообразните портфолиа.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI World)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Global Ecology: 3 годишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне- Следната таблиза показва представянето
на под-фонда, използвайки представянето на Клас А Клас
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25.94%
40.00%

20.81%

19.53%

20.00%

7.68%

0.00%
-20.00%

2008

2009

2010

-40.00%
-38.64%
-60.00%

-39.08%
Pioneer Funds - Global Ecology Class A Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI World

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни Годишни
-38.64%
20.78%
7.66%
Клас A Недистрибутивни
-38.64%
20.81%
7.68%
Клас C Недистрибутивни
-39.07%
19.97%
6.95%
Клас E Недистрибутивни
-38.48%
21.14%
7.96%
Клас F Недистрибутивни
-38.94%
20.23%
7.18%
Клас H Недистрибутивни
-38.07%
22.15%
8.76%
Клас I Недистрибутивни
-37.96%
22.13%
8.86%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас A Недистрибутивни
-41.66%
24.69%
0.69%
Клас B Недистрибутивни
-42.35%
23.18%
-0.51%
Клас B Дистрибутивни
n/a1
n/a1
n/a1
Клас C Недистрибутивни
-42.06%
23.83%
-0.02%
1
1
Клас I Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
1 Клас дялове, представен на 10/12/2010
Класове от дялове в CHF, кумулативно инвестиционно представяне в CHF
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни CHF
n/a
n/a
7.68%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: MSCI World

2008
-38.94%
-39.08%

2009
20.23%
25.94%

2010
7.18%
19.53%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни Годишни EUR

LU0297469230
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Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни CHF

LU0271656133
LU0302740245
LU0539842079
LU0426015433

Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0536710717
LU0302743264
LU0307383496
LU0302743777
LU0279965668
LU0271960394

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Дистрибутивни Годишни EUR
Клас I Недистрибутивни USD
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0271656216
LU0536710808
LU0393719108
LU0324479020

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
0.80%
0.75%

Max. 0.30%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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57. PIONEER FUNDS – GOLD AND MINING
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен план като
инвестира предимно в разнообразно портфолио от акции и инструменти, свързани с акции, емитирани
от компании, предимно свързани, директно или индиректно, с бизнеса на добиване, обработка,
производство, разпространиение и търговия със злато и други метали или минерали.
Под-фондът не съхранява физически злато или метали.
Под-фондът има максимална гъвкавост да инвестира във всеки географски район.
Няма формално ограничение за частта от активите на Под-фонда, която може да бъде инвестирана
във всеки географски район.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за диверсифициране на
портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара с акции, както е
посочено в инвестиционната политика на Под-фонда. Инвеститорите трябва да бъдат предупредени,
че сегментираните портфейли могат да бъдат по- рискови от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI World Metals & Mining)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Gold and Mining: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Gold and Mining Class E Non-Distributing EUR
MSCI World Metals and Mining

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
n/a1
109.86%
26.38%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
110.44%
26.56%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
108.76%
26.52%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
112.32%
27.7%
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 18/07/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
116.62%
18.16%
Клас I Недистрибутивни
n/a2
119.14%
19.4%
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 25/09/2008
Класове А и F на този под-фонд използват Такса Представяне във връзка с представянето на
тези Класове, отнасящи се до репера на под- фонда- MSCI Metals & Mining.
2008
2009
2010
1
Клас F Недистрибутивни EUR
n/a
108.76%
25.62%
Benchmark: MSCI World Metals and
n/a
75.10%
32.16%
Mining
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодовете на ценните
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Hedge Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0363631002
LU0363631697
LU0372911296
LU0363631853
LU0363631184
LU0363631267
LU0363631341
LU0363631770
LU0363631424
LU0383380218
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Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%1
Max. 4.00%1
2
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.70%
0%
n/a
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58. PIONEER FUNDS – JAPANESE EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, които са основани или действащи в Япония, или които извършват основната
си дейност там.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под-фондът може да бъде подходящ за
диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара на
акции, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда. Инвеститорът трябва ясно да си
дава сметка, че портфейли от една държава могат да бъдат много по-променливи от широко
диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Japan)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 50%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Japanese Equity (Акции Япония): тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Japanese Equity Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Japan

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-28.99%
0.59%
20.00%
Клас C Недистрибутивни
-29.57%
0.62%
19.63%
Клас E Недистрибутивни
-29.02%
1.13%
20.71%
1
1
Клас E Хеджирани Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
Клас F Недистрибутивни
-29.58%
0.36%
19.78%
Клас H Недистрибутивни
-28.55%
1.89%
21.55%
Клас I Недистрибутивни
-28.14%
2.12%
21.24%
1) Клас дялове, предложен на 23/08/11
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-32.38%
3.39%
11.48%
Клас B Недистрибутивни
-33.43%
2.69%
10.48%
Клас C Дистрибутивни
-33.23%
3.56%
10.73%
Клас C Недистрибутивни
-33.23%
4%
10.68%
Клас I Недистрибутивни
-31.95%
5.34%
12.68%
Класове А и F от дяловете от този под-фонд използват Такса инвестиционно представяне,
начислявана във връзка с представянето на репера на тези под-фондове. Това сравнение се
илюстрира със следната таблица:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-29.58%
0.36%
19.78%
Benchmark: MSCI Japan
-25.54%
2.94%
23.46%
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD

LU0119372687
LU0132212605
LU0133606342
LU0139707698
LU0140711564
LU0139718893
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Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0132180992
LU0133606698

Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR

LU0132180992
LU0111923941
LU0661738103
LU0133606938
LU0133607076
LU0329236748

Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0119435278
LU0132212944

LU0119429206
LU0119429032

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Такса
Такса
Клас дялове Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.15%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
0.70%
0%
n/a
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59. PIONEER FUNDS – EMERGING MARKETS EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, които са основани или които извършват основната си дейност в страни,
обичайно считани за възникващи пазари.
Под-фондът има максимална гъвкавост да инвестира във всеки географски район. Няма ограничение
относно това какъв дял от активите на Под-фонда да се инвестира във всеки географски район.
Инвеститорите трябва да са наясно с увеличаващия се риск от инвестиране във възникващите пазари,
включително в Русия според условията на „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- до дългосрочни цели, тъй
като не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под-фондът може да бъде подходящ за
диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара на
акции, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда. Инвеститорът трябва ясно да си
дава сметка, че портфейли от ценни книжа от възникващите пазари могат да бъдат много попроменливи от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Emerging Markets)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Еmerging Markets Equity тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера му с използване на
инвестиционното представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Emerging Markets Equity Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI Emerging Markets

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-59.18%
68.75%
22.79%
Клас B Недистрибутивни
-59.58%
66.49%
21.36%
Клас C Недистрибутивни
-59.37%
67.1%
22.02%
Клас E Недистрибутивни
-59.00%
69.02%
23.15%
Клас F Недистрибутивни
-59.30%
67.74%
22.23%
Клас H Недистрибутивни
-58.84%
69.9%
23.8%
Клас I Недистрибутивни
-58.82%
70.09%
23.88%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-61.11%
74.11%
14.81%
Клас A Недистрибутивни
-61.11%
73.92%
14.9%
Клас B Дистрибутивни
-61.57%
71.62%
13.53%
Клас B Недистрибутивни
-61.58%
71.99%
13.38%
Клас C Дистрибутивни
-61.42%
72.91%
14.04%
Клас C Недистрибутивни
-61.41%
72.76%
14.04%
Клас I Недистрибутивни
-60.82%
75.44%
15.83%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-59.30%
67.74%
22.23%
Benchmark: MSCI Emerging
-52.12%
72.94%
27.13%
Markets
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0119364585
LU0119365988
LU0132178079

Клас A Дистрибутивни EUR

LU0133580109
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Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас C Дистрибутивни USD

LU0139704166
LU0119472800
LU0140695775
LU0139714124
LU0133580448
LU0119425477

Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Hedge Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0119425048
LU0132178152
LU0111920509
LU0359771044
LU0133582220
LU0133580521

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Hedge Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD
Клас X Недистрибутивни GBP

LU0330606707
LU0359771390
LU0119433141
LU0132180729
LU0285070628

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
1.00%
0%
n/a
I
1.00%
0%
n/a
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60. PIONEER FUNDS – EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, чийто адрес на управление е, или които упражняват по-голямата част от
своята икономическа дейност в развиващи се европейски държави, както и държави в и около
средиземноморския басейн.
Инвеститорите трябва да са наясно с увеличаващия се риск от инвестиране във възникващите пазари,
включително в Русия според условията на „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй
като не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за
диверсифициране на портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара на
акции, както е посочено в инвестиционната политика на Под-фонда. Инвеститорът трябва да си дава
сметка, че портфейли, концентрирани в един регион, могат да бъдат много по-променливи по
стойност от широко диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Emerging Markets Europe & Middle
East 10/40)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds –Emerging Europe and Mediterranean Equity: тригодишно инвестиционно
представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity Class E NonDistributing EUR
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe & Middle East

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-63.60%
83.27%
29.29%
Клас B Недистрибутивни
-63.99%
80.98%
27.73%
Клас C Недистрибутивни
-63.84%
81.91%
28.43%
Клас E Недистрибутивни
-63.48%
83.76%
29.63%
Клас F Недистрибутивни
-63.82%
82.39%
28.66%
Клас H Недистрибутивни
-63.34%
84.72%
30.31%
Клас I Недистрибутивни
-63.27%
84.77%
30.33%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-65.38%
89.17%
20.87%
Клас A Недистрибутивни
-65.38%
89.15%
20.85%
Клас B Дистрибутивни
-65.79%
86.87%
19.53%
Клас B Недистрибутивни
-65.79%
86.85%
19.48%
Клас C Дистрибутивни
-65.61%
87.81%
20.03%
Клас C Недистрибутивни
-65.61%
87.77%
20.05%
Клас I Недистрибутивни
-65.07%
90.75%
21.87%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-63.82%
82.39%
28.66%
Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe & Middle -60.06%
79.98%
26.78%
East*
* Репер, използван от 26 януари 2008: MSCI Emerging Markets Europe & Middle East 10/40.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни CZK

LU0119335056
LU0119336021
LU0132177006
LU0510268534
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Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0133575950
LU0139704083
LU0119411840
LU0140694968

Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR

LU0139713746
LU0119422375
LU0119421724
LU0132177345
LU0133576255
LU0085425469

Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни Annually EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0133578202
LU0133578897
LU0119432416
LU0271650011
LU0484711378
LU0132177931

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
1.50%
Max. 0.30%
B
1.50%
Max. 1.50%
C
1.50%
Max. 1.00%
E
1.50%
0%
F
2.25%
0%
H
1.00%
0%
I
1.00%
0%

Такса представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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61. PIONEER FUNDS – ASIA (EX. JAPAN) EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст в средносрочен до дългосрочен период чрез
инвестиране предимно в разнообразен портфейл, състоящ се от акции и свързани с тях инструменти,
емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в Азия (с
изключение на Япония).
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране на Възникващи пазари, както е
посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни
инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Подфондът може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда. Инвеститорите трябва да са наясно, че портфолио от ценни книжа на Възникващи пазари
може да бъде по-променливо от по-разнообразно портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI AC Asia ex Japan)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвестиционното
представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - Asia (Ex. Japan) Equity Class E Non-Distributing EUR
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Ex. Japan

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-47.50% 51.55%
19.56%
Клас C Недистрибутивни
-47.83% 50.40%
18.54%
Клас E Недистрибутивни
-47.33% 51.91%
19.77%
Клас F Недистрибутивни
-47.73% 50.77%
18.90%
Клас H Недистрибутивни
-46.97% 53.03%
20.66%
Клас I Недистрибутивни
-47.01%
52.76%
20.41%
1 Клас дялове, представен на 09/02/2010
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Дистрибутивни
-50.11% 56.53%
11.56%
Клас A Недистрибутивни
-50.00%
56.3%
11.73%
Клас B Дистрибутивни
-50.70% 54.75%
10.31%
Клас B Недистрибутивни
-50.64% 54.75%
10.31%
Клас C Недистрибутивни
-50.43% 54.58%
10.95%
Клас I Недистрибутивни
-49.61%
57.59%
12.69%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-47.73%
50.77%
18.90%
Benchmark: MSCI AC Asia Ex. Japan* -50.89%
67.83%
24.39%
*MSCI AC Asia Ex. Japan замени MSCI AC Asia Pacific Ex. Japan от 29 юни 2010.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Дистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD

LU0119372760
LU0119373065
LU0132183822

Клас A Дистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни EUR

LU0133610617
LU0139707854
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Клас B Недистрибутивни EUR
Клас B Дистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0140712299
LU0119417888
LU0139719271
LU0119429461

Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR**
Клас C Hedge Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR

LU0132184473
LU0133611003
LU0359771556
LU0111929716
LU0133611425
LU0133611854

Клас H Дистрибутивни Annually EUR
Клас H Hedge Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0484709711
LU0359771713
LU0329231947
LU0119435435
LU0132184986

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса отсрочена продажба.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Max. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
0.80%
0%
n/a
I
1.00%
0%
n/a
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62. PIONEER FUNDS – LATIN AMERICAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да реализира увеличаване на капитала в средносрочен до дългосрочен план чрез
инвестиции предимно в диверсифициран портфейл от акции и свързани с акции инструменти,
емитирани от компании, регистрирани, със седалище или основна дейност в страните от Латинска
Америка.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализираните пазари на
акции. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни
инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Подфондът може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика на
Под-фонда. Инвеститорът трябва да си дава сметка, че портфейл, свързан с един единствен регион,
може да бъде по-критичен от по-широко диверсифициран портфейл.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Emerging Markets Latin America
10/40)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.

197

86.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

20.24%

2008

2009

2010

Pioneer Funds - Latin American Equity Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
85.55%
19.9%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
86.0%
20.24%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
84.76%
19.33%
1
Клас H Недистрибутивни
n/a
86.95%
20.87%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
87.12%
20.93%
1 Клас дялове, предложен на 25/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 24/07/2008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
91.52%
12.12%
Клас B Недистрибутивни
n/a2
89.24%
10.80%
Клас C Недистрибутивни
n/a2
90.15%
11.35%
2
Клас I Недистрибутивни
n/a
93.14%
13.07%
1 Клас дялове, предложен на 25/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 26/09/2008
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: MSCI Emerging Markets Latin America. (MSCI
Emerging Markets Latin America 10/40 от 01 Януари 2012).
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0313649492
LU0313649575
LU0378685829
LU0313649658
LU0313649732
LU0313649815
LU0363632828
LU0363633040
LU0313649906
LU0347185042
LU0313650078
LU0313650151
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Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса продажба
Такса отсрочена
дялове
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
n/a
H
1.00%
0%
n/a
I
1.00%
0%
n/a
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63. PIONEER FUNDS –CHINA EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план като
инвестира предимно в диверсифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, които са основани или действащи в Народна република Китай или Хонг
Конг, или които извършват основната си дейност там.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват на специализираните пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби, поради пазарни флуктуации. Под-фондът може да бъде подходящ за
диверсифициране на портфейла, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара на
акции, както е посочено в инвестиционната политика на под-фонда. Инвеститорът трябва ясно да си
дава сметка, че портфейл от един район може да бъде много по-променлив от широко
диверсифициран портфейл.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI China 10/40)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds –China Equity: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Следната таблица показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера му с използване на
инвестиционното представяне на Клас E.
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Pioneer Funds - China Equity Class E Non-Distributing EUR
MSCI 10/40 Index

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-42.98%
57.04%
11.79%
Клас C Недистрибутивни
-43.32%
55.75%
11.07%
Клас E Недистрибутивни
-42.84%
57.48%
12.10%
Клас F Недистрибутивни
-43.23%
56.28%
11.30%
Клас H Недистрибутивни
-42.65%
58.3%
12.69%
Клас I Недистрибутивни
-42.52%
58.28%
12.75%
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
Клас A Недистрибутивни
-45.85%
62.13%
4.61%
Клас B Недистрибутивни
-46.40%
60.23%
3.30%
Клас C Недистрибутивни
-46.18%
60.97%
3.77%
Клас I Недистрибутивни
-45.39%
63.40%
5.47%
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд. В долната таблица е илюстрирано сравнението:
2008
2009
2010
Клас F Недистрибутивни EUR
-43.23%
56.28%
11.30%
Benchmark: MSCI China 10/40
-48.59%
61.47%
10.31%
Index*
* Индекс MSCI China 10/40 е заменил индекс MSCI Golden Dragon от 29 юни 2010.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Дистрибутивни EUR
Клас A Дистрибутивни USD
Клас B Дистрибутивни EUR
Клас B Недистрибутивни EUR

LU0133656446
LU0133656362
LU0133654235
LU0133656107
LU0139707003
LU0140710756

Клас B Дистрибутивни USD

LU0133658905
201

Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни EUR

LU0139717655
LU0133657683
LU0133657170
LU0133656792

Клас C Дистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Дистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR

LU0133657097
LU0133657840
LU0133658574
LU0133658657
LU0330607697
LU0133658061

Клас I Недистрибутивни USD

LU0133658228

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
1.00%
1.00%

Max. 0.30%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Мах. 15%
n/a
n/a
n/a
Max. 25%
n/a
n/a
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64. PIONEER FUNDS – INDIAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Целта на този под-фонд е да постигне капиталов ръст в средносрочен и дългосрочен план чрез
инвестиране предимно в дивесифициран портфейл от акции и инструменти, свързани с акции,
емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище или които извършват по-голяма част от
икономическата си дейност в Индия.
Инвеститорите трябва да имат предвид повишения риск при инвестиране в развиващи се пазари,
както е посочено в „Обща инвестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Този Под-фонд е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
акции. Той може да е най-подходящ за инвеститори, които имат средно- и дългосрочни цели, тъй като
не са изключени загуби поради пазарните колебания. Той може да е подходящ за диверсифициране на
портфейлите, тъй като предлага експозиция към определен сегмент от пазара с акции, както е
посочено в инвестиционната политика на Под-фонда. Инвеститорите трябва да бъдат предупредени,
че портфейлите с ценни книжа от една държава могат да бъдат по- рискови от широко
диверсифицираните портфейли.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката на
пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи и непостоянни като стойност, но в дългосрочен план, найобщо, постигат по-висока възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща инвестиционна
информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI India)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Indian Equity: тригодишно инвестиционно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.

203

96.49%

100.00%
77.80%

80.00%
60.00%

27.72%

40.00%

29.35%

20.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Indian Equity Class E Non-Distributing EUR

MSCI India

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
77.34%
27.38%
Клас E Недистрибутивни
n/a2
77.8%
27.72%
Клас F Недистрибутивни
n/a1
76.47%
26.72%
1
Клас H Недистрибутивни
n/a
78.73%
28.39%
Клас I Недистрибутивни
n/a1
78.86%
28.46%
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 18/072008
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
83.02%
19.10%
Клас B Недистрибутивни
n/a2
80.82%
17.69%
Клас C Недистрибутивни
n/a2
81.68%
18.23%
2
Клас I Недистрибутивни
n/a
84.61%
20.11%
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008
2 Клас дялове, предложен на 25/09/2008
Класове А и F на този под-фонд използват такса за инвестиционно представяне, начислявана в
съответствие с инвестиционното представяне на тези Класове, сравнено с Репера на този подфонд- MSCI India Index.

Клас F Недистрибутивни EUR
Benchmark: MSCI India
1 Клас дялове, предложен на 21/07/2008

2008
n/a1
n/a

2009
76.47%
96.49%

2010
26.72%
29.35%

Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас B Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR

LU0363632075
LU0363632588
LU0378700057
LU0378712490
LU0374434099
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Клас E Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас F Хеджирани Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0363632661
LU0363632158
LU0363632232
LU0363632745
LU0363632315
LU0363632406
LU0383380309

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса продажба
Такса отсрочена
Клас
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%1
Max. 4.00%1
2
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.50%
Max. 0.30%
Мах. 15%
B
1.50%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
Max. 25%
H
1.00%
0%
n/a
I
1.00%
0%
n/a
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65. PIONEER FUNDS – RUSSIAN EQUITY
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна цел и политика
Този Под-фонд цели да постигне капиталов ръст и приход в средносрочен до дългосрочен период
чрез инвестиране предимно в портфейл, състоящ се от акции и свързани с тях инструменти,
емитирани от компании, които са регистрирани, със седалище или основна дейност в Русия.
Инвеститорите трябва да са наясно с повишения риск при инвестиране на Възникващи пазари,
включително Русия, както е посочено в „Обща инестиционна информация” по-долу.
Основна валута
Основната валута на под-фонда е евро.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в специализирани пазари на
акции. Под-фондът може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни
инвестиционни цели, тъй като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Този
Под-фонд може да се окаже подходящ за диверсифициране на портфейлите, тъй като осигурява
експозиция в определен сегмент от пазара на акции, както е посочено в инвестиционната политика
на Под-фонда. Инвеститорите трябва да са наясно, че портфолио от ценни книжа на Възникващи
пазари може да бъде по-променливо от по-разнообразно портфолио.
Профил на риска
Инвестициите в този под-фонд подлежат на риска, че нетната стойност на активите на дял от всеки
клас от под- фонда ще флуктуира в отговор на промените в икономическите условия и преценката
на пазара за ценните книжа, държани от под-фонда; следователно, не може да бъде дадено никакво
уверение, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
По своята същност акциите са променливи, но в дългосрочен план, най-общо, постигат по-висока
възвращаемост отколкото други видове инвестиции.
За допълнителни предупреждения относно риска, моля вземете предвид частта “Обща
инвестиционна информация” в края на този Кратък проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% MSCI Russia 10/40)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 100%
Инвестиционно представяне
Под-фондът не е съществувал пълна календарна година към датата на публикуване на настоящия
Кратък проспект. Няма налична информация за представянето.
Този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на този
Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: MSCI Russia 10/40.
Предупреждение:
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под-фондът ще постигне целта си.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
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Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни HUF
Клас A Недистрибутивни USD

LU0346424434
LU0677750316
LU0574786918

Клас C Недистрибутивни EUR

LU0346424517

Клас C Недистрибутивни HUF
Клас Е Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0677753252
LU0551345530
LU0551345704
LU0346424947
LU0346425084
LU0574787130

Такси и разходи за притежателите на дялове
Такса
Такса отсрочена
Клас
продажба
продажба
дялове
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max. 4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max. 2.00%
n/a
I
0%
n/a
1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас
Такса
Такса
дялове
управление
разпространение
A
B
C
E
F
H
I

1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
2.25%
1.00%
1.00%

Max. 0.30%
Max. 1.50%
Max. 1.00%
0%
0%
0%
0%

Такса
представяне % от
сумата
Max. 15%
Max. 15%
Max. 15%
n/a
Max. 15%
n/a
Max. 15%
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66. PIONEER FUNDS – COMMODITY ALPHA
ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционни цели и политика
Този Под-фонд се стреми да постигне повишаване стойността на капитала в средносрочен до
дългосрочен план чрез инвестиране във финансови вторични инструменти, свързани с индексите
или под-индексите на фючърсите за стоки и набор от облигации, конвертируеми облигации,
облигации с гаранции, други ценни книжа с фиксирана лихва (включително облигации, емитирани с
отстъпка) и инструменти на паричните пазари. Под-фондът ще използва вторичните финансови
инструменти, за да изложи най-малко две трети от пълните си активи на действието на индексите и
под-индексите на стоковите фючърси. Поради това, функционалността на Под-фонда ще бъде
повлияна от частта на пълните активи на Под-фонда, представена от тези финансови вторични
инструменти.
Индексите и под-индексите (“индексите”) на стоковите фючърси измерват функционалността на
представителна група стокови фючърси по понятен начин. Те ще бъдат периодично ревизирани и
ребалансирани, за да продължат да отразяват пазарите, за които се отнасят. Базисите на индексите
са достатъчно ликвидни, за да позволят репродуциране на индексите. Правилата за структуриране
на индексите са широко известни. Отделните индекси са достатъчно диверсифицирани.
Под-фондът се стреми да придобие експозиция при няколко (минимално два) индекса, за да получи
достъп до различни сегменти на пазара. Експозицията на Под-фонда към индексите ще има
потенциала да се променя съществено във времето в зависимост от преобладаващите пазарни
условия. Някои индекси ще бъдат използвани за диверсифициране на риска. Доходите от един
индекс биха могли частично да компенсират доходите от друг индекс, за да се балансират доходите,
осигурявани от пазара на стоковите фючърси.
Индексите, които ще бъдат използвани принципно от Под-фонда са следните:
UBS Commodity Basis P Strategy;
UBS Commodity Relative Strength P Strategy;
UBS Commodity Small Caps Strategy;
UBS Commodity Long - Short Basis P Strategy;
UBS Commodity Long - Short Relative Strength P Strategy;
(допълнителна информация, свързана с тези индекси и подадена от техните провайдъри, може да
намерите в Приложение ІV на Пълния Проспект).
Подобни индекси, подходящи за ПКИПЦК, осигурени от други спонсори, също могат да се
използват. Допълнителна информация относно останалите индекси, които Под-фонда използва, ще
бъде представена във финансовите отчети на Фонда.
Основна валута
Основната валута на подфонда е еврото.
Профил на типичния инвеститор
Под-фондът е подходящ за инвеститори, които желаят да участват в стоковите пазари. Под-фондът
може да бъде най-подходящ за инвеститори със средно- до дългосрочни инвестиционни цели, тъй
като не са изключени загуби, дължащи се на колебанията на пазара. Под-фондът може да се окаже
подходящ като основна инвестиция за даден портфейл.
Профил на риска
Инвестициите на подфонда са предмет на риск, тъй като нетната стойност на активите на акция
/единица/ за всеки клас на подфонда ще се колебае в резултат на промените в икономическите
условия и на факта, как пазарът приема ценните книжа на подфонда; следователно не могат да
бъдат дадени гаранции, че инвестиционните цели ще бъдат постигнати.
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За допълнителни съображения, свързани с риска, се отнесете към раздел “Инвестиционна
информация – Общи принципи” в края на настоящия Опростен проспект.
Глобално измерване на риска
Съотносима оценка на риска (относимо портфолио: 100% Dow Jones UBS Commodity)
Максимално очакван ливъридж (нетен ливъридж): 150%
Инвестиционно представяне
Pioneer Funds – Commodity Alpha: тригодишно представяне
Таблица за индикативно инвестиционно представяне – Таблицата по-долу показва
инвестиционното представяне на под-фонда спрямо репера, използван за инвесиционното
представяне на Клас E.

100.00%
80.00%
60.00%
33.70%

40.00%

13.68%

20.00%
0.00%
2008

2009

2010

Pioneer Funds - Commodity Alpha Class E Non-Distributing EUR

Класове от дялове в EUR, кумулативно инвестиционно представяне в EUR
2008
2009
2010
2
Клас A Хеджирани Недистрибутивни
n/a
37.24%
5.86%
Клас A Недистрибутивни

n/a1

Клас C Недистрибутивни

5

n/a

n/a5

Клас E Хеджирани Недистрибутивни

n/a3

n/a3

33.72%

13.65%
12.59%
n/a3

4

33.70%

13.68%

Клас F Недистрибутивни

1

n/a

32.68%

n/a1

12.83%

Клас H Недистрибутивни

34.48%

n/a2

14.42%

Клас I Хеджирани Дистрибутивни

37.88%

1

4.38%

34.80%

14.76%

Клас E Недистрибутивни

Клас I Недистрибутивни

n/a

n/a

1 Клас дялове, предложен на 22/02/2008
2 Клас дялове, предложен на 30/04/2008
3 Клас дялове, предложен на 21/04/2010
4 Клас дялове, предложен на 21/02/2008
5 Клас дялове, предложен на 12/11/2009
Класове от дялове в USD, кумулативно инвестиционно представяне в USD
2008
2009
2010
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
38.02%
6.26%
Клас B Недистрибутивни
n/a4
n/a4
n/a4
2
2
Клас C Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a2
3
3
Клас I Недистрибутивни
n/a
n/a
7.3%
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1 Клас дялове, предложен на 03/04/2008
2 Клас дялове, предложен на 12/11/2009
3 Клас дялове, предложен на 18/11/2009
4 Клас дялове, предложен на 12/04/2010
Класове от дялове в CHF, кумулативно инвестиционно представяне в CHF
2008
2009
2010
1
1
Клас A Недистрибутивни
n/a
n/a
n/a1
1. Клас дялове, предложен на 31/03/2010
Клас А на този Под-фонд използва Такса изпълнение, начислена във връзка с изпълнението на
този Клас, отнесено към бенчмарка на под-фонда: Dow Jones UBS Commodity Index.
Предупреждение:
Инвестиционното представяне в миналото, показано тук, не е индикатор за представяне в бъдещето.
Под-фондът подлежи на някои инвестиционни рискове. Цената на дяловете и приходът от тях могат
да се покачват и да спадат. Промените в лихвените проценти могат да доведат до повишаване или
понижаване на стойността на дяловете. Няма гаранция, че под фондът ще постигне целта си.
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Кодове на ценните книжа
Клас A Hedge Недистрибутивни EUR
Клас A Недистрибутивни USD
Клас A Недистрибутивни EUR
Клас A Хеджирани Недистрибутивни EUR

LU0313643370
LU0313643297
LU0313643024
LU0313643370

Клас A Дистрибутивни USD
Клас C Недистрибутивни EUR
Клас C Недистрибутивни USD
Клас C Дистрибутивни USD
Клас E Недистрибутивни EUR
Клас F Недистрибутивни EUR

LU0344975916
LU0313643453
LU0313643537
LU0344976211
LU0313643610
LU0313643883

Клас H Недистрибутивни EUR
Клас H Недистрибутивни USD
Клас H Недистрибутивни USD
Клас I Хеджирани Дистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни EUR
Клас I Недистрибутивни USD

LU0313643966
LU0313644006
LU0313644006
LU0350748561
LU0313644188
LU0313644261

Такси и разходи за притежателите на дялове
Клас
Такса
Такса отсрочена
дялове
продажба
продажба
A
Max. 5.00%
n/a
B
0%
Max. 4.00%1
C
0%
Max. 1.00%2
E
Max.4.75%
n/a
F
0%
n/a
H
Max.2.00%
n/a
I
0%
n/a
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1 Такса за отсрочена продажба от максимум 4%, намалена до нула през четиригодишен
постинвестиционен период.
2 Такса за отсрочена продажба от 1%, ако се изкупи обратно до една година от закупуването.
Оперативни разходи на под-фонда
Клас дялове Такса
Такса
Такса
управление
разпространение представяне % от
сумата
A
1.25%
Max. 0.35%
Max. 15%
B
1.25%
Max. 1.50%
n/a
C
1.50%
Max. 1.00%
n/a
E
1.50%
0%
n/a
F
2.25%
0%
n/a
H
0.80%
0%
n/a
I
0.50%
0.%
n/a
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IV. ОБЩА ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционна политика
Следната информация е приложима за всеки под- фонд, освен ако не е упоменато друго в
Инвестиционната политика на под-фонда.
Активите на всеки един от Под-фондовете се инвестират основно в Прехвърляеми ценни книжа и
Инструменти на паричния пазар, както в посочено в Чл. 16.1 на Правилата за управление. Подфондът има право да инвестира в други позволени финансови ликвидни активи, съгласно
оторизираните инвестиции, посочени в чл. 16.1 на Правилата за управление начини на инвестиране.
Също така под-фондът има право в границите на чл. 16 от Правилата за управление и взимайки под
внимание експозирането, свързано с деривати, да постигне своите цели чрез инвестиране във
финансови деривати или използвайки определени техники и Инструменти за хеджиране и/или други
цели, в пълна степен позволени от Правилата за управление, включително в опции, форуъди,
фючърси включително международни ценни книжа и облигационни индекси и/или суапове (като
суапове при неизплащане на дългове, суапове, свързани с лихвения процент и инфлацията, валутни
суапове) за прехвърляеми ценни книжа и/или други финансови инструменти и валути.
Под-фондът може да инвестира във варанти на прехвърляеми ценни книжа, както и да съхранява пари
в наличност в границите, определени в чл. 16.1Б на Правилата за управление.
И накрая, всеки Под-фонд може да инвестира в променливи фючърси и опции, както и в обменни
фондове. Но тези инвестиции няма да причинят отклонение на под-фондовете от инвестиционните им
цели.
Променливите фючърси се обясняват с непостоянството на опционното оценяване и най-разумното за
инвестиране в подобни фючърси е, че непостоянството може да се представи като собствен клас
активи. Всеки Под-фонд ще инвестира само в променливи фючърси, търгувани на контролираните
пазари и капиталовите индекси в основата на променливите фючърси ще са в съответствие с чл. 44
(1) на Закона от 2010 г.
Никой от Под-фондовете не може да инвестира сборно повече от 10% от активите си в акции или
дялове на други ПКИ или ПКИПЦК, освен ако не е упоменато друго в Инвестиционната политика
на Под-фонда
В резултата на регистрацията или предложената регистрация за продажба в Тайван на Core European
Equity, Top European Players, European Research, Euroland Equity, Emerging Europe и Mediterranean
Equity, Japanese Equity, U.S. Mid Cap Value, U.S. Pioneer Fund, U.S. Research, U.S. High Yield, Global
High Yield, Strategic Income, Emerging Markets Equity Asia (Ex. Japan) Equity, Gold and Mining, U.S.
Dollar Aggregate Bond and U.S. Dollar Short-Term Под-фондове, общата сума (т.е. общата сума на
поетите задължения и изплатените премии по отношение на тези транзакции), инвестирана в
деривативи (с изключение на сумите, инвестирани във валутни форуърди и валутни суапове за
хеджиране, които не са включени в подобно калкулиране) не могат да надвишават в нито един
момент 40% от тяхната Нетна стойност на активите. Ограничението се прилага единствено за
горепосочените Под-фондове, в продължение на период, наложен от Тайванските регулаторни
органи.
ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСКА
Съществуват специални съображения по отношение на риска за инвеститорите в някои от Подфондовете на Фонда. Инвестирането в определени ценни книжа съдържа по-висока степен на риск, в
сравнение с тази, обикновено свързана с инвестирането в ценните книжа от други основни пазари.
Потенциалните инвеститори следва да отчетат посочените рискове преди да инвестират в някой от
Под-фондовете.
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Целта на настоящия раздел е да информира потенциалните инвеститори относно рисковете, свързани
с инвестирането във финансови инструменти. Като цяло, трябва да се има предвид, че цената и
стойността на Дяловете би могла да намалее или да се повиши и инвестираната сума да не бъде
изцяло възстановена. Предходни представяния не могат да се считат за принцип при бъдещи такива;
възвращаемостта не е гарантирана и може да е налице загуба на инвестирания капитал.
Рискове на възникващите пазари:
В определени страни съществува вероятност за seizure на активите, конфискационно облагане,
политическа и социална нестабилност или промяна във външната политика, като всеки един от тези
фактори може да се отрази на инвестирането в тези страни. Обществено достъпната информация за
определени финансови инструменти може да е по-малко, отколкото някои инвеститори считат за
обичайно. Юридическите субекти в някои страни може да не са обект на счетоводни, одиторски и
финансово-отчетни стандарти и изисквания, близки до тези, които някои инвеститори считат за
обичайни. Определени финансови пазари, макар и да нарастват количествено, имат, в по-голямата си
част, по- малък обем, в сравнение с по-развитите пазари. Ценните книжа на много компании са помалко ликвидни и техните цени са по променливи, отколкото цените на ценните книжа на подобни
фирми на по-големите пазари. Също така, в различните страни съществуват различни нива на
правителствен контрол и регулиране на обменния курс, финансовите институции и емитентите на
ценни книжа. Освен това, начинът, по който чуждестранните инвеститори могат да инвестират в
ценни книжа в дадени страни, както и ограниченията върху тези инвестиции, могат да засегнат
инвестиционните операции на Под-фондовете.
Външният дълг на страна от възникващ пазар също може да бъде причина за висок риск и тази страна
може да не покрива изискването за минимален кредитен рейтинг или въобще да не бъде оценена по
отношение на кредитна надежност от международно призната организация, оценяваща кредитния
рейтинг. Емитентът или правителствената организация, която контролира изплащането на външния
дълг на страната от възникващ пазар, може да не е в състояние или да не желае да плати главница
и/или лихва в срока, в който това е определено, съгласно условията на същия външен дълг. Като
резултат, правителството длъжник може да не изпълни своите задължения. Ако възникне такъв
случай, може да се окаже, че Фондът има ограничени възможности за предявяване на правен иск
срещу емитента и/или гаранта. В някои случаи трябва да бъдат потърсени компенсации по съдебен
ред в самата страна, която е нарушила задълженията си, и това дали притежателят на ценни книжа по
външен дълг ще получи удовлетворение на своя иск може да зависи от политическия климат на
съответната държава.
В допълнение, не може да се гарантира, че притежателите на търговски дълг няма да оспорват
плащанията по други външни задължения на страната, произтичащи от техните споразумения за
банков заем.
Системите за разплащания на възникващите пазари могат да бъдат по- лошо организирани от тези на
развитите пазари. Може да съществува риск разплащането да се забави и паричните средства и
ценните книжа на Под-фонда могат да бъдат застрашени поради срив или грешки в системата. В
частност, пазарната практика може да изисква плащането да се извърши преди получаването на
ценните книжа, които се купуват, или предаването на ценните книжа да се извърши преди
заплащането им. В такива случаи, неизпълнението на задълженията от страна на брокер или банка
(“Ответната страна”), чрез която се извършва сделката, може да завърши със загуба за Под- фонда,
който инвестира в ценни книжа на възникващите пазари.
Фондът ще търси, където е възможно, Контрагенти с такова финансово състояние, че подобен риск да
бъде занижен. Независимо от това, не може да се гарантира, че Фондът ще успее да елиминира този
риск за Под-фондовете, особено в случаите, когато Контрагентите, опериращи на възникващи пазари,
често страдат от липса на опит или финансови ресурси, в сравнение с тези от развитите страни.
Може също да има опасност от предявяването на многостранни искове, по отношение на ценни
книжа, притежавани или подлежащи на прехвърляне към Под-фондовете, поради несигурността на
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операциите на системата за разплащане. Схеми за компенсация може да не съществуват, да бъдат
ограничени или неспособни да удовлетворят иск от страна на Фонда в такива случаи.
В някои източноевропейски страни има несигурност по отношение на собствеността. В резултат на
това, инвестирането в прехвърляеми ценни книжа, издадени от компании, които притежават
собственост, носи по-голям риск.
Инвестирането в Русия е подложено на засилен риск, по отношение на притежаването и
гарантирането на ценни книжа. В Русия това личи от вписванията в отчетните книги на една фирма
или от нейния регистратор (който нито е агент по сделките, нито носи правна отговорност към
Депозитаря). Депозитарят, местните му представители или която и да е действаща централна
депозитарна система не притежават никакви удостоверения за собственост на руски компании. Като
резултат от тази система и липсата на действащи държавни разпоредби и принудителни мерки,
фондът може да загуби регистрираните и притежавани от него руски ценни книжа, вследствие на
измама, небрежност или дори на обикновено недоглеждане. В допълнение, руските ценни книжа имат
повишен попечителски риск, тъй като тези ценни книжа, в съответствие с местната пазарна практика,
се съхраняват от руски институции, които може да не предлагат адекватно застрахователно покритие
за загуби от кражба, нанесени щети или неизпълнение на задълженията за времето, през което тези
ценни книжа са под попечителството на същите институции.
Някои Под-фондове могат да инвестират голяма част от нетните си активи в ценни книжа или
корпоративни облигации, емитирани от компании с постоянно седалище, установени или опериращи
в Русия, както и, ако се наложи, в дългови ценни книжа, емитирани от правителството на Русия,
както е описано по-подробно в абзаца “Инвестиционна политика” на всеки от съответните Подфондове. Инвестициите в трансферируеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които не
са упоменати във фондовите борси или не се търгуват на редовния пазар или на друг регулиран пазар
в страна – членка или друга държава в смисъла на Закона от 2010, който включва руските
трансферируеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, не могат да надвишават 10% от
активите на съответните подфондове. Руският пазар може да бъде изложен в по-голяма степен на
ликвидни рискове и ликвидацията на активите би могла в някои случаи да бъде продължителен и
труден процес. Руската търговска система и Moscow Interbank Currency Exchange са признати за
регулирани пазари.
Руската търговска система е създадена през 1995 с цел да обедини отделните регионални нива на
търговията с ценни книжа в единен регулиран Руски пазар на ценни книжа. Руската търговска
система установява пазарни цели за широк спектър от акции и облигации. Търговската информация
се разпространява по целия свят чрез компании, предоставящи услуги, свързани с финансова
информация, като Reuters и Bloomberg.
Moscow Interbank Currency Exchange служи за основа на националната система за търговия във
валутния, стоковия и деривативния сектори на финансовия пазар, като обхваща Москва и найголемите руски финансови и индустриални центрове. Заедно с партньорите си от MICEX Group (the
MICEX Stock Exchange, the MICEX Settlement House, the National Depositary Center, regional exchanges
и др.) MICEX предоставя плащания и компенсации, както и депозитарни услуги за над 1500
организации и участници на фондовата борса.
И накрая, някои Под-фондове могат да инвестират в облигации на държави, които водят преговори в
момента или биха могли да водят в бъдеще преговори за приемане в Европейския Съюз, чиято
кредитоспособност обикновено е по-ниска от тази на държавните облигации, емитирани от страни
принадлежащи вече към Европейския Съюз, но от които може да се очаква по-висок купон.
Инвестиране във високодоходни ценни книжа или ценни книжа с Под-инвестиционен рейтинг:
Някои Под-фондове могат да инвестират във високодоходни ценни книжа или ценни книжа с Подинвестиционен рейтинг. Инвестирането в ценни книжа е несигурно, тъй като по принцип носи
повишен кредитен и пазарен риск; такива ценни книжа са подложени на риск емитентът да се окаже
неспособен да осъществи плащанията на главницата и лихвата по облигациите (кредитен риск), както
и на риск от нестабилност на цените, дължащ се на фактори като чувствителност на лихвения
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процент, възприемането от пазара на кредитната надеждност на емитента и общата пазарна
ликвидност.
Валутен риск: Въпреки че различните Класове дялове могат да бъдат деноминирани в определена
Ценова валута, активите, свързани с тези Класове Дялове, могат да се инвестират в ценни книжа,
деноминирани в друга валута. Нетната стойност на активите на Под-фонда, изразена в Основната
валута, ще се колебае според разликите във обенния курс на Основната валута на Под-фонда към
валутите, в които са деноминирани инвестициите на Под-фонда. Т.е. Под-фондът може да бъде
изложен на валутен риск. Може да не е възможно или приложимо хеджирането срещу последствията
от излагането на валутен риск.
Инвестиционните или Подинвестиционните мениджъри могат да осъществяват валутни трансакции
(в границите, установени в Чл. 16 на Правилата за управление) по свое усмотрение, с цел
ефективното управление на портфолиото или с цел хеджиране. Не може, обаче, да има гаранция, че
подобно хеджиране ще е ефективно или печелившо или пък, че ще бъде осъществено хеджиране на
място и по всяко време.
Инвестиции във валути: Под-фондовете, чиято основна дейност са валутните инвестиции (като,
например Под-фондовете на валутите с абсолютна възвращаемост), целят да използват колебанията в
международните валути, използвайки дериватите на чуждата валута и лихвата. Това означава, че
може да възникне риск, по-голям от обичайния. В краткосрочен план това може да се прояви под
формата на големи, непредсказуеми флуктуации в цената на акция /единица/, а в дългосрочен план –
в отрицателни характеристики, причинени от непредвидени валутни или пазарни тенденции.
Пазарен риск: някои фондови борси, регулирани пазари и други регулирани пазари, където някой
Под-фонд може да инвестира, могат да се окажат неликвидни, недостатъчно ликвидни или с големи
отклонения на цените на ценните книжа отвреме навреме. Това може да се отрази на цената, на която
един Под-фонд може да закрие позициите си, за да покрие искове за обратно изкупуване или други
нужди за набиране на средства.
Инвестиране в ипотечни ценни книжа и в ценни книжа, обезпечени с активи: Някои подфондове и в частност, под-фондовете в облигации и краткосрочните под-фондове, могат да
инвестират в ипотечни деривати и структурни полици, включително ценни книжа, обезпечени с
ипотека или активи. Транзитните ипотечни ценни книжа са ценни книжа, представящи лихвите в
“съвкупности” от ипотеки, при които плащанията и по главницата, и по лихвата се извършват
месечно, по- конкретно чрез плащания “от месец в месец”, извършвани от индивидуални длъжници
по жилищни ипотечни заеми, които са в основата на ценните книжа. Предварителното или
закъснялото изплащане на главницата по отношение на очакваното изплащане, базирано на
изплащателната схема по транзитните ипотечни ценни книжа, притежавани от Под-фонда (дължащо
се на предварителното или закъснялото изплащане на главницата по ипотечните заеми, които са в
основата на ценните книжа) може да предизвика занижаване на нивото на възвращаемост, когато
Под-фондът реинвестира тази главница. В допълнение, както обикновено става с изискуеми ценни
книжа, носещи фиксиран размер лихва, ако Под-фондът закупи ценни книжа на цена, по-висока от
тяхната емисионна цена, изплащането ще намали стойността на ценната книга по отношение на
платената сума. Когато лихвените проценти растат или намаляват, стойността на ипотечната ценна
книга по принцип ще намалява или нараства, но не толкова, колкото стойността на другите ценни
книжа, имащи фиксиран лихвен размер и фиксиран падеж, които не подлежат на предварително
изплащане или изкупуване.
Изплащането на главницата и лихвата по някои транзитни ипотечни ценни книжа (но не пазарната
стойност на самите ценни книжа) може да бъде гарантирано от правителството на САЩ или от
службите или подчинените институции на правителството на САЩ (същите гаранции са подкрепени
само от изключителното право на правителството на САЩ да изкупува задълженията на агенциите).
Определени преходни ипотечни ценни книжа, издадени от неправителствени емитенти, могат да
бъдат защитени от различни форми на застраховки и гаранции, докато други такива ценни книжа
могат да бъдат обезпечени единствено от залегналите в основата им ипотечни обезпечения.
215

Някои под-фондове могат да инвестират в инвестиционно степенувани ипотечно обезпечени
облигации (ИОО), които представляват структурни продукти, гарантирани от залегналите в основата
им съвкупности от транзитни ипотечни ценни книжа. Подобно на облигациите и при ИОО се изплаща
лихва и предплатена главница, в повечето случаи ежемесечно. ИОО могат да бъдат обезпечени от
цели жилищни или търговски ипотечни заеми, но по-често са обезпечени от портфейли от жилищни
транзитни ипотечни ценни книжа, гарантирани от правителството на САЩ или от неговите служби
или подчинени институции. ИОО са структурирани в множество класове, като всеки от класовете се
очаква да има различна продължителност на живот и/или заявен падеж. Месечните плащания на
главница, включително и предплащанията, са съсредоточени в различни класове, в съответствие с
условията на инструментите, и промените в процентите на предплащанията или предпоставките
могат да се отразят значително на очакваната средна продължителност на живот и стойността на
даден Клас.
Някои под-фондове могат да инвестират в стрипирани ипотечно защитени ценни книжа само с
главница или само с лихва. Стрипираните ипотечно защитени ценни книжа се характеризират с поголяма непостоянност от другите видове ипотечни ценни книжа. Стрипираните ипотечно защитени
ценни книжа, които са закупени със значителна opelh или отстъпка, по принцип са изключително
чувствителни не само към промените в доминиращите лихвени проценти, но така също и към
процента на плащания на главницата (включително и предплащанията) по съотнасящи се ипотечни
активи, залегнали в основата им и следователно поддържането на по-висок или по-нисък процент от
очаквания на плащанията по главницата може да има обратен ефект върху дълготрайността на дохода
от тези ценни книжа. В допълнение, стрипираните ипотечни ценни книжа могат да бъдат по- малко
ликвидни от други ценни книжа, които не включват такава структура и са по- гъвкави, ако лихвеният
процент се променя неблагоприятно.
Когато нови видове ипотечни ценни книжа се създават и предлагат на инвеститорите,
Инвестиционният мениджър ще прецени дали да се инвестира в тях, при условие че тези ценни книжа
се търгуват на утвърдена и призната борса.
Прехвърляемите ценни книжа, защитени от активи, представляват участие в или са защитени и
платими от парични потоци, генерирани от активи, най-често съвкупност от активи, подобни едни на
други, като например вземания за моторно превозно средство, вземания по кредитна карта, заем за
къща, заем за строеж на жилище или задължения по банков заем.
В заключение, тези Под-фондове могат да инвестират в обезпечени дългови задължения (ОДЗ) с
основно портфолио, състоящо се от заеми.
Структурни продукти: Под-фондовете могат да инвестират в структурни продукти. Те включват
интереси в юридически субекти, организирани единствено за целта на преструктурирането на
инвестиционните характеристики на определени други инвестиции. Тези инвестиции са закупени от
юридическите субекти, които след това емитират прехвърляеми ценни книжа (структурни продукти),
защитени от или предоставящи лихва от залегналите в основата им инвестиции. Паричният поток по
залегналите в основата инвестиции може да бъде разпределен между новоиздадените структурни
продукти, с цел създаване на прехвърляеми ценни книжа с различни инвестиционни характеристики
като непостоянни падежи, предимства при плащане или обезпечен лихвен процент. Размерът на
плащанията по структурните инвестиции ще зависи от паричния поток на залегналите в основата
инвестиции.
Някои под-фондове могат също да придобият, когато това е в най- добрия интерес на Притежателите
на дялове, записи, свързани с кредити, издадени от първокласни финансови институции.
Чрез използването на записи, свързани с кредити, могат да се преодолеят проблеми и да се смекчат
някои рискове, свързани с преки инвестиции в основните активи.
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Записи, свързани с кредити, реферирани към основните ценни книжа, инструменти, кошници или
индекси, в които Под-фондът може да има участие, подлежат и на риск от емитента и на присъщия
риск на основните инвестиции.
Когато тези записи, свързани с кредити се търгуват на регулирани пазари, Под-фондът спазва
инвестиционните лимити, описани в член 16.1.В на Правилата за управление.
Ако тези записи, свързани с кредити, не се търгуват на регулирани пазари, те се третират като
равностойни на Прехвърлими ценни книжа, които са по-надолу описани в Член 16.1.В на Правилата
за управление.
Инвестиционните лимити се отнасят в еднаква степен до емитента на този инструмент и до основния
актив.
Под-фондът може също да инвестира в индексирани ценни книжа, които са прехвърляеми ценни
книжа, свързани с поведението на определени други ценни книжа, индекси, лихвени проценти или
обменни курсове. Условията на такива ценни книжа могат да гласят, че техните суми по главницата
или просто лихвените им проценти се уточняват нагоре или надолу в деня на падежа или на
установените дати на изплащане на купоните, за да се отрази движението в различните измерения на
основния пазар или ценна книга, докато облигацията е в сила. Структурните продукти са подложени
на рискове, свързани с основния пазар или ценна книга и могат да бъдат по-променливи, отколкото
преките инвестиции в основния пазар или ценна книга. Структурните продукти могат да съдържат и
риск от загуба на плащанията по главницата и/или лихвата като резултат от движенията в
стойностите на основния пазар или ценна книга.
Инвестиране в дистресирани ценни книжа: Някои Облигационни Под- фондове, по-специално подфондовете Euro Strategic Bond (Европейски стратегически облигационен), Strategic Income
(Стратегически доход) и Global High Yield (Световни високодоходни), могат да инвестират в
дистресирани ценни книжа. Тези ценни книжа могат да бъдат обект на процедури по несъстоятелност
или друго неизплащане на задължения, както и изплащане на главницата и/или изплащане на лихва
по времето на закупуването от Под-фонда или са категоризирани с по-нисък рейтинг (Ca или понисък от Moody’s или CC или по-нисък от Standard & Poor’s) или са инвестиции без рейтинг по
преценката на Инвестиционния мениджър на съответния Под-фонд със сравнимо качество.
Инвестирането в дистресирани ценни книжа е спекулативно и включва значителен риск.
Дистресираните ценни книжа често не произвеждат доход докато са дължими и могат да изискват от
Под- фондове да направят някои извънредни разходи, за да защитят и да възстановят инвестицията.
Затова, способността на Под- фондовете да постигнат текущ доход за притежателите на дялове може
да намалее в степента, до която Под-фондовете търсят капиталов прираст чрез инвестиране в
дистресирани ценни книжа. Под-фондовете също подлежат на значителна несигурност относно това
кога и по какъв начин и за каква стойност ще бъдат най-накрая удовлетворени задълженията,
доказани чрез дистресирани ценни книжа (напр. чрез ликвидиране на активите на длъжника, оферта
за размяна или план за преструктуриране, включващ дистресирани ценни книжа или заплащане на
някаква сума за удовлетворяване на задължение). Освен това, дори ако бъде направена оферта за
размяна или се приеме план за преструктуриране, по отношение на дистресирани ценни книжа,
собственост на Под-фондовете, не може да има никаква гаранция, че ценните книжа или други активи,
получени от Под-фонда във връзка с офертата за размяна или плана за преструктуриране, няма да
имат по- ниска стойност или доходен потенциал от очаквания, когато е правена инвестицията. Освен
това, всички ценни книжа, получени от Под-фондовете след приключване на офертата за размяна или
плана за преструктуриране, могат да бъдат ограничени за препродажба. В резултат от участието на
Под-фонда в преговорите по оферта за размяна или план за преструктуриране по отношение на
емитент на дистресирани ценни книжа, Под-фондовете могат да бъдат ограничен да реализират бързо
такива ценни книжа.
Специални рискове при хеджиране и стратегии за повишаване на приходите: Под-фондовете
могат да участват в различни портфейлни стратегии, за да се опитат да намалят определени рискове
от своите инвестиции и да увеличат възвращаемостта. Тези стратегии могат да включват
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използването на опции, форуърди, валутни договори и фючърсни договори и опции върху тях, както е
описано в Правилата за управление. Участието в пазари на опции или фючърсни договори и в
транзакции по обмен на валута съдържа инвестиционни рискове и разходи по сделките, за които Подфондовете няма да носят отговорност, в случай че тези стратегии не се използват.
Използването на деривати и други техники и инструменти включва далеч по-голям риск от
стандартните инвестиционни инструменти. Поради тази причина няма гаранция, че инвестиционните
цели на съответния подфонд ще бъдат постигнати.
И като допълнение, използването на деривати и други техники и инструменти носи определен риск,
свързан предимно с техния ливъридж, при което големи задължения могат да бъдат покрити с
относително малки финансови средства. Този риск е резултат от използването на сравнително малки
финансови ресурси за постигане на голям брой ангажименти.
Специални съображения за риска, касаещи инвеститорите от подфондове с акции, инвестиращи
в акции и свързани с акциите инструменти:
Купуването и продаването на акции и инструменти, свързани с акции е свързано с определени
рискове, най-важният от които са колебанията на валутните пазари, където се търгуват тези ценни
книжа и риска от общата неплатежоспособност, свързан с емитентите на акции, включително
индексните и съвкупни сертификати, които рядко носят някаква реална възвращаемост на
инвестирания капитал или изплащане на лихви или дивиденти. Изчислението на референтния индекс
или съвкупност обикновено отчита цената и / или таксите; а възвращаемостта на инвестирания
капитал обикновено зависи изцяло от характеристиките на референтния индекс или съвкупността.
Въпреки че индекс и баскет сертификатите са дългови инструменти, рискът, който те носят е по
същество акционен риск, тъй като характеристиките на сертификата зависят от тези на индекса и
баскета, които от своя страна зависят от характеристиките на собствените си компоненти (т. е.
ценните книжа). Стойността на сертификатите, която реципрочно отразява характеристиките на
техните компоненти, може да пада когато пазарите нарастват. Не може да бъде изключен риска, че
съответния подфонд може да загуби цялата или част от стойността си.
При инвестиране в дялове, потенциалните инвеститори следва да са наясно с допълнителните рискове
както и от основните ценови рискове. Например, при избора на акции по-скоро на базата на
приходния им потенциал, отколкото на база държава емитент, произход и промишленост,
характеристиките няма да зависят от общите трендове.
Такива свързани с акции инструменти могат да включват варанти, които дават право на инвеститора
да запише определен брой обикновени акции от дадена компания на определена предварително цена
за фиксиран период.
Цената на това право е значително по-малка от стойността на акциите. Движенията на цените на
акциите се мултиплицират в движенията на цените на варантите. Този мултипликатор се нарича
ливъридж фактор. Колкото по-висок е той, толкова е по-атрактивен варантът.
Сравнявайки премията, платена за това право, и ливъриджа на определени варанти, може да се
определи тяхната стойност. Нивата на премията и ливъриджа могат да се увеличат или намалят,
вследствие мнението на инвеститорите за тях. Следователно варантите са по-спекулативни и понепостоянни от акциите. Инвеститорите трябва да имат предвид, че цените на варантите са
изключително променливи и че тяхната продажба не винаги е възможна. Ливъриджът, свързан с
варантите може да доведе до загуба на цялата стойност или премията на включените варанти.
Депозитарни разписки: инвестирането в дадена страна може да се осъществи чрез директни
инвестиции на пазара или чрез депозитарни разписки, търгувани на международните борси, за да се
извлече полза от високата ликвидност на определена ценна книга или друго предимство. Депозитарна
разписка, търгувана на отговарящ на условията на фонда пазар, се счита за отговаряща на условията
на фонда прехвърляема ценна книга, независимо от това дали пазарът на ценната книга, която е
свързана със съответната депозитарна разписка, отговаря на изискванията на фонда.
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Съображения относно особени рискове за инвеститорите в под- фондовете European Potential,
U.S. Small Companies, U.S. Mid Cap Value,: По принцип, акциите и ценните книжа, базирани на
действието на акции на компании с ниска капитализация, са по-малко ликвидни от ценните книжа на
по- големите компании, тъй като дневният обем на търгуваните им акции ги квалифицира като помалко ликвидни. В допълнение, пазари, на които се търгуват подобни ценни книжа, имат тенденция
към нестабилност.
Инвестиции в специфични държави, сектори, региони или пазари:
Там където инвестиционната цел ограничава инвестирането в определени държави, сектори, региони
или пазари, диверсификацията може да бъде лимитирана. Представянето може да се различава
значително от тенденциите в глобалния пазар на акции.
Инвестиции в сектор собственост: Инвестициите в ценни книжа на компании, участващи предимно
в сектор собственост са предмет на определение рискове, като: цикличният характер на ценните
книжа, свързани със собствеността, общите и местни бизнес условия, широкомащабното
строителство и растящата конкуренция, нарастващите данъци и управленски разходи, свързани със
собствеността, промени в строителните закони и разпоредби, загубите, произтичащи от щети или
съдебни решения, рискът, свързан с околната среда, законовите ограничения, свързани с рентите,
свързаните със съседските отношения промени в оценката, лихвеният риск, промените, свързани с
атрактивността на земята за наемателите, повишаването на използваемостта и други влияния на
пазара за собственост.
Инвестиции в дялове или акции от ПКИ или ПКИПЦК: Когато се инвестира в Дялове на някой
Под-фонд на Фонд, който на свой ред може да инвестира в други ПКИ или ПКИПЦК, инвеститорите
рискуват дублиране на такси и комисионни, освен ако Под-фондът инвестира в други ПКИ или
ПКИПЦК, управлявани от Управляващото дружество или спонсорирани от промоутъра на Фонда,
тогава Под-фондът няма да заплаща никакви такси за записване и изкупуване, свързани с подобна
инвестиция.
Реинвестиране на гаранции, получени във връзка със заем на ценни книжа и прекупвателни
сделки: Фондът може да реинвестира във връзка със заем на ценни книжа и прекупвателни сделки.
Реинвестирането на гаранции включва рискове, свързани с вида на инвестициите.
Въпреки, че Фондът трябва да избягва прекалената концентрация на реинвестиции на ниво емитент и
инструменти, реинвестирането на кешови суми, получени като гаранции не е предмет на разни
правила, общо приложими към Фонда.
Реинвестирането на гаранция може да създаде ефекта на лоста, което ще се има предвид при
изчисляването на глобалното представяне на фонда.
Световна експозиция: Фондът трябва да използва процес за управление на риска, който процес да
му позволи да проследява и да измерва по всяко време риска, свързан с позициите на портфейлите и
приноса им към цялостния профил на риска на портфейлите.
Във връзка с финансови дериватни инструменти фондът трябва да използва процес за точна и
независима оценка на стойността на извънборсовите деривати, посочени в член 16 на Правилата за
управление, и Фондът гарантира за всеки Под-фонд, че неговата световна експозиция на риск,
произтичащ от финансови дериватни инструменти, не надвишава общата нетна стойност на
портфейла.
Световната експозиция на риск се изчислява като се вземат предвид настоящата стойност на
основните активи, риска от контрагента, бъдещите промени в пазара и времето, с което се разполага
за ликвидиране на позициите.
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Всеки Под-фонд може да инвестира, според инвестиционната си политика и в рамките на
ограниченията, поставени в членове 16.1. и 16.2. на Правилата за управление, във финансови
дериватни инструменти, при положение че експозицията на основните активи не превишава като сбор
инвестиционните ограничения, поставени в Член 16.1. на Правилата за управление.
Фондът може да използва Оценка на Риска, за да изчисли съвкупната рискова експозиция за всеки
под- фонд и за да гарантира, че тази съвкупна рискова експозиция, отнасяща се до финансови
деривативни инструменти не надхвърля общата нетна стойност на активите на всеки под- фонд.
Обръща се внимание на притежателите на дялове за потенциалният допълнителен левъридж, който е
в резултат от употребата на методиката за оценка на риска за определяне на съвкупната рискова
експозиция отнасяща се до финансовите деривативни инструменти за съответния под- фонд.
Когато Под-фондът инвестира във финансови дериватни инструменти, базирани на индекс, не е
необходимо тези инвестиции да бъдат съчетани с ограниченията, поставени в член 16.1. точки C (a)
(1)- (5), (8), (9), (13) и (14) на Правилата за управление.
Когато в основата на Прехвърлима ценна книга или Парично пазарен инструмент е залегнал дериват,
последният трябва да бъде взет предвид при спазване изискванията на настоящия раздел.
Под- гарантиране
Инвестиционният мениджър може да предприеме транзакции за под- гарантиране от името на подфонда. При транзакция по гарантиране дадена банка, брокер, основен акционер на дружеството или
друга свързана или несвързана страна може да гарантира пълното емитиране на ценни книжа. От своя
страна, под- фонда може да под- гарантира част от емитираните ценни книжа съгласно транзакция за
под- гарантиране. Инвестиционният мениджър може да предприеме транзакция за под- гарантиране
единствено във връзка с ценни книжа, които съответния под-фонд може да инвестира директно в
съответствие с инвестиционните цели и политики на този под- фонд и приложимите инвестиционни
ограничения. Под-фондът е задължен по всяко време да поддържа достатъчно ликвидни активи или
ценни книжа готови за търгуване за да покрие своите задължения по тези под- гаранционни
споразумения.
Инвестиране във финансови деривативни инструменти
Някои под- фондове могат да инвестират част от своите активи във финансови деривативни
инструменти. Рискът от подобни инвестиции и техники, които могат да бъдат изключително сложни
и да водят до левъридж, включват (1) кредитен риск (излагане на възможност за загуба в резултат от
неизпълнение на финансови задължения на насрещна страна); (2) юридически риск
(характеризирането на транзакцията или законовото основание на насрещната страна за встъпване
може да направи финансовия договор нищожен и несъстоятелността или фалита на насрещната
страна може да направи недействителни приложими права по договора); (4) оперативен риск
(неадекватен контрол, недостатъчни процедури, човешки грешки, системни грешки или измама); (5)
документален риск (излагане на загуби в резултат на неточна документация); (6) ликвиден риск
(претърпяване на загуби от невъзможността предварително да се прекрати дериватива); (7) системен
риск (риск от финансови затруднения на дадена институция или значителни пазарни смущения ще
доведат до неконтролируема финансова щета върху финансовата система); (8) риск от концентрация
(загуби от концентрация на близки по значение рискове като прекомерно участие в дадена индустрия
или свързано с определено предприятие); и (9) риск при разплащане (възможния риск, когато една от
страните в транзакцията е изпълнила своите задължения по договора, но не е получила все още
стойността от другата страна).
Използването на деривативни техники е свързано с определени допълнителни рискове, включително
(i) зависимост от възможността за предвиждане на промени в цената на хеджирани ценни книжа; (ii)
несъвършено съотношение между движението на ценните книжа върху които се базира дериватива и
двжиението на активите в прилежащото портфолио; както и (iii) възможни пречки за ефективно
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управление на портфолиото или възможността за изпълнение на краткосрочни задължения, тъй като
определен процент от активите на портфолиото е заделен за покриване на тези задължения.
При хеджиране на дадена позиция, всяка потенциална печалба от повишаване на стойността на тази
позиция може да бъде ограничена.
Рискове, свързани с контрагенти:
Някои под-фондове могат са сключват деривативни споразумения, включително суап споразумения,
както е описано по- подробно в техните инвестиционни политики. Подобни споразумения могат да
изложат съответния под-фонд на рискове, свързани с кредитното състояние на контрагентите и
техния капацитет да изпълняват условията по тези споразумения.
Със стремеж за най- добро изпълнение и във всеки случай когато е в интерес на под-фонда и неговите
притежатели на дяло, под-фодът може също така да сключва деривативни споразумения с други
компании от групата на Инвестиционното дружество или Инвестиционния мениджър.
Депозитарен риск
Активите на под-фонда са депозирани при Депозитар и се отбелязват в счетоводните сметки на
Депозитаря като прилежащи към съответния под-фонд. Активите, с изключение на пари в брой, са
разделени от другите активи на Депозитаря, което намалява, но не изключва риск от невъзвръщане в
случай на фалит на Депозитаря. Кешовите депозити не са разделени по този начин и поради тази
причина са изложени на повишен риск при настъпване на фалит.
Активите на под-фонда се съхраняват също и от под- депозитар, определен от Депозитаря в страни,
където под- фондовете инвестират, като поради тази причина тези активи са изложени на риск при
настъпване на фалит на под- депозитарите. Под-фондът може да инвестира на пазари, където
депозитарните системи и системите за разплащане не са изцяло развити, където активите се
съхраняват от под- депозитари и където може да съществува риск, че Депозитаря не е отговорен за
връщането на тези активи.
Инвестиционно управление и противоположни позиции
Там където Инвестиционен мениджър или друг член на групата компании, към която той принадлежи
придобие, държи или се разпорежда с противоположни позиции (напр. дългосрочни и краткосрочни)
в едни и същи ценни книжа по едно и също време за различни клиенти, дейността на
инвестиционното управление може да засегне интересите на клиентите от една или друга страна и
може да възникне конфликт на интереси за подобно дружество, особено в случаи, когато дружеството
или неговите порфолио мениджъри могат да получат по- голяма компенсация от една дейност,
отколкото от друга.
Когато това събитие се случи в рамките на една и съща група за управление на портфолио в резултат
на наличие в групата за управление на само дългосрочни и дългосрочни- краткосрочни или само на
краткосрочни мандати, скъсяването на ценни книжа в някои портфолиа, които са съхранявани като
дългорсрочни в други портфолиа може да бъде извършено единствено в съответствие с установените
политики и процедури, предназначени за гарантиране на подходяща съвкупност и разпределение на
търговията без да се допуска предимство или неблагоприятно положение за който и да било
инвеститор или група инвеститори.
В определени случаи управлението на подобни конфликти може да предизвика загуба на
инвестиционна възможност за клиентите или да изисква търговия по начин, различен от обичайната в
случай, че подобни конфликти не съществуваха, което от своя страна да се отрази негативно на
инвестиционното представяне.
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V. ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Данъчно облагане
Фондът и Управляващото дружество се регулират от законодателството на Люксембург.
Инвеститорите трябва да вземат под внимание, че не всички правни способи на защита, осигурени от
местните регулативни органи в страните им, са приложими в настоящия случай. Инвеститорите
трябва да се консултират със своите лични финансови съветници за повече информация по този
въпрос.
Инвестирането във Фонда може да налага съобразяването с правни изисквания, валутни ограничения
и данъчни съображения, индивидуални за всеки инвеститор. Управляващото дружество не се
ангажира с никакви изявления по отношение на правото на Притежател на Дялове да притежава
съответните Дялове. Потенциалните инвеститори трябва да се консултират със своите правни и
данъчни съветници по тези въпроси, преди да вземат решение за инвестиране.
Съображения относно данъчното облагане в Люксембург
Следната обща информация се основава на действащото законодателство на Люксембург към датата
на издаване на този Проспект и подлежи на бъдеща промяна в законодателството или практиката.
Информацията се предоставя единствено с цел предварително информиране и не се счита за
изчерпателно описание на всички данъчни съображения, които могат да бъдат приложими за
потенциалните инвеститори или транзакции с дялове от Фонда. Тази информация не е и не следва да
се счита за юридически или данъчен съвет. Инвеститорите следва да се консултират със своите
професионални консултанти относно законовите изисквания на своите страни по местопребиваване,
гражданство, престой или жителство относно данъчното облагане. Инвеститорите следва да са наясно,
че приходите или получените дивиденти или реализирани печалби може да доведат до допълнително
данъчно облагане в тези юрисдикции. Инвеститорите следва да се консултират със своите данъчни
консултанти за да определят до каква степен, ако е приложимо, тяхната юрисдикция по местоживеене
или друга приложима юрисдикция изисква данъчно облагане за притежателя на дялове.
Съгласно действащото законодателство на Люксембург Фондът подлежи на облагане в Люксембург с
данък от 0,05% годишно върху Нетната стойност на активите му, като този данък е платим на всяко
тримесечие на базата на Нетната стойност на активите на Фонда в края на тримесечието.
Въпреки това, ще се прилага намалена данъчна ставка от 0,01 % когато даден под- фонд инвестира
единствено в инструменти на паричните пазари или депозити в кредитни институции, или когато
дяловете или класовете дялове на под-фонда са запазени за един или повече институционални
инвеститори.
Тази намалена данъчна ставка (taxe d'abonnement) ще се прилага по отношение на под- фондове Euro
Short-Term, U.S. Dollar Short-Term, Euro Cash Plus, Euro Liquidity и Absolute Return Currencies, както и
по отношение на класове дялове I и Х от всички под-фондове.
Приложими са следните изключения за данъчно облагане (taxe d'abonnement):


когато под-фондът инвестира в дялове от други ПКИ, при положение, че тези ПКИ вече са
били обложени с този данък (taxe d'abonnement);



когато класове дялове от под- фондовете (i) се продават на институционални инвеститори; (ii)
под- фондът инвестира единствено в инструменти на паричните пазари или депозити в
кредитни институции; (iii) определения остатъчен матуритет на портфолиото не надвишава 90
дни; и (iv) под- фондът е достигнал възможно най- високия рейтинг, даден от призната
рейтингова агенция; или
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когато класове дялове от под- фондовете са запазени за (i) институции, регистрирани за
пенсионно осигуряване или подобни инвестиционни средства, създадени като част от същата
група в полза на своите служители или за (ii) предприятие на група, спомената в предходната
точка, инвестиращо свои финансови средства за осигуряване на пенсионни привилегии за
своите служители.

Съгласно действащото законодателство на Люксембург и в съответствие с прилагането на законите от
21 юни 2005, изпълняващи Директива на Съвета 2003/48/ЕС относно данъчното облагане на приходи
от спестявания под формата на плащане на лихва (Директива на ЕС за спестяванията), както и във
връзка с няколко споразумения между Люксембург и определени прилежащи територии към
Европейския Съюз, не се начислява данък върху дивиденти, дадени от Фонда или неговите агенти по
разплащанията на притежателите на дялове.
Разплащателен агент от Люксембург (по смисъла на Директивата на ЕС за спестяванията) е задължен,
считано от 1 юли 2005 год., да задържи данък върху лихвата и други подобни доходи платени от него
на (или при определени условия, в полза на) лице или остатъчно дружество, в съответствие с Член 4.2
от Директивата на ЕС за спестяванията. Същият режим се прилага и за плащания към лица и
остатъчни дружества, които са регистрирани или учредени на следните територии: Аруба, Британски
Вирджински Острови, Гернси, Острови Ман, Джърси, Монсерат и бившите Холандски Антили.
Ставката на този данък в момента е 35 % от 1 юли 2011 год.
Плащания на лихва по смисъла на Директивата на ЕС за спестяванията включва (i) дивиденти от
печалби на под- фондовете, произтичащи от плащания на лихва когато повече от 15 % от активите на
под- фонда са инвестирани в дългове, и (ii) приход, реализиран от продажба, изплащане или обратно
изкупуване на дялове ако Фонда инвестира директно или косвено повече от 25 %от своите нетни
активи в дългове и този приход отговаря на печалби директно или индиректно, произтичаща от
плащания на лихва.
Издаването на Дялове срещу заплащане не подлежи на никакъв капиталов или друг пропорционален
данък за регистриране в Люксембург.
В Люксембург Фондът, действащ чрез Управляващото си дружество, се счита за лице, подлежащо на
облагане с ДДС, без право на намaляване на ДДС. В Люксембург ДДС се налага върху услуги,
квалифицирани като услуги за управление на фонд. Други услуги, предоставяни на
Фонда/Управляващото дружество, биха могли потенциално да предизвикат налагане на ДДС и да
изискат регистриране по ДДС на Управляващото дружество в Люксембург, за да се начислява ДДС,
дължимо в Люксембург, върху подлежащи на облагане услуги (или донякъде стоки) закупени в
чужбина.
Не възникват задължения за ДДС по принцип в Люксембург по отношение на плащания на Фонда
към притежатели на дялове, тъй като тези плащания са свързани със записване на дялове от Фонда и
поради тази причина не представляват възнаграждение, получено за предоставени услуги, които
подлежат на данъчно облагане.
Такси и разходи
1. Оперативни разходи на под-фонда
Освен таксите, които са подробно описани по-горе за всеки под- фонд, Депозитарят, Агент по
разплащанията и Администратор има право, да получи за услугите си такса, от активите на всеки подфонд, която варира, зависимост от това в коя държава се държат активите, от 0,003% до 0,5% от
нетната стойност на активите на под- фонда, платими месечно за предходния месец.
2. Конвертиране
Когато се конвертират Дялове на един Под-фонд в Дялове на друг Под-фонд от същия Клас, който
има по-висока такса по продажба, Дистрибуторът може да наложи на Притежателя на Дялове такса
по конвертирането, равна на разликата от таксата по продажба на Под- фонда, който следва да се
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закупи, и тази на Под-фонда, който ще се продава. Върху Притежателя на Дялове няма да се налага
такса по конвертирането, когато конвертира Дялове от Под-фонд, който има по- голяма комисионна.
При конвертиране на Дялове от Клас А, Е или F на един Под-фонд в Дялове съответно Клас А, Е или
F на друг Под-фонд, допълнителна такса за конвертиране до 1% може да бъде наложена на
Притежателя на Дялове от Дистрибутора или неговите Агенти като процент от нетната стойност на
активите на Дяловете, които ще бъдат конвертирани, . Дистрибуторът и неговите Агенти трябва да
информират инвеститорите дали съответната допълнителна такса за конвертиране е приложима.
Ако Притежателите на Дялове конвертират Дялове от Клас В или С (които подлежат на такса по
отсрочена продажба) на един Под-Фонд съответно в Клас В или С на друг Под- фонд, сделката не
подлежи на такса по отсрочена продажба. Независимо от това, когато Притежателите на дялове
предоставят за обратно изкупуване Дялове, придобити чрез конвертиране, обратното изкупуване
може да подлежи на такса по отсрочена продажба, и/или такса обратно изкупуване, ако е приложима
за същия Клас, в зависимост от това кога Притежателите на Дялове са закупили първоначално Дялове
от този Клас.
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VI. ОБЩА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Записване, обратно изкупуване и конвертиране на дялове
Можете да купувате и продавате дялове на под-фонда от Управителното дружество/Дистрибутора
или Агента, от Регистратора и Агента по прехвърлянията или направо от фонда:
Управляващо дружество/дистрибутор:
Pioneer Asset Management S.A.
4, Rue Alphonse Weicker
L-2921 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Регистратор и Агент по прехвърлянията:
European Fund Services S.A.
18, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Време за извършване на сделките: Управляващото дружество не позволява крайни търговски
практики. Те могат да нарушат стратегиите за управление на портфейла и да навредят на
представянето на портфейла. За да се минимизира вредата за фонда и собствениците на дялове и в
полза на съответния под-фонд, управляващото дружество има право да откаже нареждания за
закупуване, конвертиране или обратно изкупуване, или да начисли такса до 2 % от стойността на
нареждането от всеки инвеститор, който практикува или е практикувал крайни търговски практики
или ако търговското поведение на инвеститора, по преценка на управляващото дружество, е било или
би могло да бъде във вреда на Фонда или някой от Под-фондовете.
При упражняване на тези си права, управляващото дружество може да вземе предвид множество
сметки под обща собственост или контрол. Там, където счетоводството се извършва от посредник от
името на клиента(ите), Управляващото дружество може да изиска от посредника информация,
относно трансакциите и да предприеме действия, предотвратяващи крайни търговски практики.
Управляващото дружество има право да изкупи обратно всички дялове от собственик, който
практикува крайни търговски практики. Управляващото дружество не може да бъде държано
отговорно за загуби, причинени от отхвърляне на нареждания или задължителни изкупувания.
Формулярът за регистриране, конвертиране или обратно изкупуване следва да се получи от
Регистратора и Агента по прехвърлянията (от името на Управляващото дружество от Агента (ако
има) или директно от инвеститора) преди („крайния срок”) посочен по-долу:
Под- фонд
Краен срок за извършване на сделки
Всички Под-фондове, освен посочените по- По всяко време преди 18:00 часа
долу
люксембургско време на съответния ден за
оценяване.
Absolute Return European Equity
По всяко време преди 12:00 часа на обяд
люксембургско време на съответния ден за
оценяване.
Commodity Alpha,
По всяко време преди 14:00 часа
люксембургско време на съответния ден за
Absolute Return Commodity
оценяване
Absolute Return Asian Equity и Absolute
По всяко време преди 18.00 часа
Return Emerging Markets Bond
люксембургско време, не по-късно
от 3 (три) работни дни преди деня
на оценяване
Euro Credit Recovery 2012,
По всяко време преди 18:00 часа
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U.S. Credit Recovery 2014,
Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro
Bond 09/2014 Дистрибутивни), Obbligazionario
Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014
Дистрибутивни), Obbligazionario Euro 11/2014
con cedola (Euro Bond 11/2014
Дистрибутивни), Obbligazionario Euro 12/2014
con cedola (Euro Bond 12/2014
Дистрибутивни)

люксембургско време не по- късно от 5
(пет) работни дни преди деня за оценяване.

Всички записвания, заявления или обратни изкупувания се правят на базата на неизвестна Нетна
стойност на активите.
Заявленията за всички Под-фондове, получени след Срока за приключване, се считат за получени на
следващият Ден на оценяване.
При все това, могат да бъдат валидни различни времеви ограничения, ако регистрирането,
конвертирането или обратното изкупуване на Дялове се извършва чрез Агент, при условие че се
спазва принципът на равнопоставеност на всички Притежатели на Дялове. В такива случаи,
съответният Агент трябва да информира съответния инвеститор за съответната процедура. Заявления
за регистриране, конвертиране или обратно изкупуване чрез Дистрибутор или Агент(и) не може да се
подават в дните, когато Дистрибуторът и/или негов/неговите Агент(и), ако има такива, не работят.
Ако регистрирането, конвертирането или обратното изкупуване на Дялове се извършва чрез
Дистрибутор или Агент, Агентът препраща само тези молби, които са получени преди крайния срок,
посочен по-горе.
Управляващото дружество може да разреши искане за покупка, конвертиране или обратно
изкупуване да бъде прието от регистратора и агента по прехвърлянията след крайния срок, ако (i)
искането е било получено преди крайния срок от дистрибутора и/или агента(ите), (ii) приемането на
такова искане няма да се отрази на другите Притежатели на Дялове, и (iii) всички Притежатели на
Дялове се третират по един и същи начин.
На Агента не се разрешава да задържа поръчки, за да се облагодетелства лично от промяната в
цените.
(i) Записване: Инвеститори, записващи за пръв път, трябва да попълнят формуляр заявление. За
всяко следващо записване се предоставят инструкции по факс, телефон, по пощата или чрез друга
форма на комуникация, която се счита за приемлива от Управляващото дружество.
Минималните изисквания за първоначална регистрация и притежаване могат да бъдат указани в
резюмиран вид в специфичната за всяка страна информация.
Плащането за записване трябва да се получи не по-късно от три (3) работни дни след Деня на
оценяване, с изключение на записванията, извършени чрез Агент, които може да подлежат на
плащане в различни срокове, като в този случай Агентът уведомява съответния инвеститор за
съответната процедура.
Дяловете се вписват на името на инвеститорите и последните получават потвърждение за записването,
само ако сумата по сделката (плюс допълнителните такси по продажбата) и оригиналният формулярзаявление са получени от Регистратора и Агента попрехвърлянията, Дистрибутора или Агента(ите).
(ii) Конвертиране: В съответствие с правилата, упоменати в чл. 7 на Правилата за управление,
Притежател на Дялове може да конвертира частично или изцяло своите Дялове от един Под-фонд в
Дялове на друг Под-фонд, но в рамките на същия Клас от Дялове.
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Няма да се допуска конвертиране в и от Дялове Клас В, Е и F на Под-фондове Euro Credit Recovery
2012, U.S. Credit Recovery 2014, Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014
Дистрибутивни), Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 Дистрибутивни),
Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond 11/2014 Дистрибутивни) и Obbligazionario Euro
12/2014 con cedola (Euro Bond 12/2014 Дистрибутивни), High Yield & Emerging Markets Bond
Opportunities 2015 и Emerging Markets Corporate Bond 2016
Инструкции за конвертиране на Дялове могат да се предоставят по факс, телефон, по пощата или чрез
друга форма на комуникация, считана за приемлива от Управляващото дружество.
Притежателите на Дялове в даден Под-фонд имат правото да разменят Недистрибутивни Дялове за
Дистрибутивни Дялове и обратно в рамките на същия или на друг Под-фонд но в същия Клас от
Дялове. По подобен начин притежателите на Дялове в даден Под-фонд имат правото да разменят
Хеджирани Дялове за Нехеджирани Дялове и обратно в рамките на същия или на друг Под-фонд но в
същия Клас от Дялове.
Притежателите на Дялове трябва да посочат съответния(ите) Под- фонд(ове) и Клас(ове) от Дялове,
както и броя на Дяловете или паричната сума, която искат да конвертират, и новоизбрания Подфонд(ове), в който искат да бъдат прехвърлени техните Дялове.
Стойността на Дяловете от който и да е Клас на който и да е Под-фонд, които ще бъдат конвертирани,
се определя чрез съотнасяне към съответната Нетна стойност на активите на съответните Дялове,
изчислена в същия Ден на оценяване, намалена, ако е уместно, с таксата за конвертиране, както е
посочено по-горе.
Конвертирането на Дялове от един Под-фонд в Дялове от друг Под-фонд, включително и
конвертирането от Недистрибутивни в Дистрибутивни Дялове или хеджирани и нехеджирани, ще се
счита за обратно изкупуване на Дялове и едновременно закупуване на Дялове. Следователно,
конвертиращият Притежател на Дялове може, във връзка с конвертирането, да реализира облагаема
загуба или печалба, съгласно законите на страната, на която Притежателят на Дялове е гражданин,
временен или постоянен жител.
Всички условия и изисквания относно обратното изкупуване на Дялове, валидни и за конвертирането
на Дялове.
При конвертирането на Дялове на един Под-фонд в Дялове на друг Под- фонд, Притежателят на
Дялове трябва да удовлетвори всички минимални инвестиционни изисквания, предвидени за
съответния Клас от новия Под-фонд.
Ако в резултат на заявление за конвертиране, съвкупната Нетна стойност на активите на Дяловете,
притежавани от конвертиращия Притежател на Дялове в Клас от Дялове в даден Под-фонд, падне под
минималното изискване за притежание, споменато в настоящия Проспект, Фондът може да разгледа
такова заявление като заявление за конвертиране на всички Дялове на Притежателя на Дялове в този
Клас по усмотрение на Фонда.
Ако на определена дата процедурите по заявления за конвертиране, които включват повече от 10% от
Дяловете, в процес на емитиране, от който и да е Под-фонд, не може да се извършат, без да се
засегнат активите на съответния Подфонд, Управляващото дружество, със съгласието на Депозитаря,
може да отложи конвертирането на Дялове, които надхвърлятуказания процент, за такъв период от
време, какъвто се счита за необходим за продажбата на част от активите на съответния Под-фонд, с
цел удовлетворяване на молбите за конвертиране.
Дистрибуторът може да предложи, директно или чрез своите Агенти (ако има такива), възможността
за конвертиране на част или всички дялове на притежателя в под-фонда на Фонда в дялове в друг
под- фонд, принадлежащ към фондове Pioneer S.F. или Pioneer P.F., но в рамките на същия клас
дялове. Такова конвертиране ще се извършва в съответствие с условия, посочени в офертните
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документи на фондовете. Тази документация е на разположение в седалището на Управляващото
дружество и в офисите на Агентите (ако има такива). Инвеститорите трябва да се свъжат със своите
финансови консултанти за повече информация.
(iii) Обратно изкупуване: В съответствие с правилата, упоменати в чл. 6.2 на Правилата за
управление Притежателите на Дялове могат да поискат обратното изкупуване на техните Дялове по
всяко време преди крайния срок (определен по-долу) във всеки Ден на оценяване.
Инструкции за обратното изкупуване на Дялове могат да се предоставят по факс, телефон, по пощата
или чрез друга форма на комуникация, която се счита за приемлива от Управляващото дружество.
След получаване на инструкции от Регистратора и Агента по прехвърлянията, плащането на цената за
обратно изкупуване следва да се извърши чрез банков превод в срок от три (3) работни дни след Деня
на оценяване, с изключение на(i) Под-фонд Euro Liquidity при който плащането на цената за обратно
изкупуване се извършва с банков превод в срок до 2 (два) работни дни след съответния Ден за
оценяване, и (ii) сделки по обратно изкупуване, извършени чрез Агент, които може да подлежат на
плащане в различни срокове, като в този случай Агентът уведомява съответния Притежател на дялове
за съответната процедура. Може да се изиска плащането да се извърши с чек, в който случай
процедурата може да се забави.
Ако на дадена дата плащанията за обратно изкупуване на Дялове, които представляват повече от 10%
от стойността на издадените от даден Под-фонд Дялове, не могат да бъдат осъществени от стойността
на активите на съответния Подфонд или от разрешените привлечени средства, Управляващото
дружество може, със съгласието на Депозитаря, да отложи обратното изкупуване на тези Дялове,
които надвишават този процент, за такъв период от време, който би бил достатъчен да се продаде
такава част от активите на съответния Под- фонд, която да позволи да се посрещнат неизпълнените
молби за обратно изкупуване на Дялове.
Ако в резултат на искане за обратно изкупуване, съвкупната Нетна стойност на активите на Дяловете,
притежавани от предоставящия за обратно изкупуване Притежател на Дялове в Клас от даден Подфонд, падне под минималното изискване за притежание, споменато в настоящия документ, Фондът
може да разгледа такова заявление като заявление за обратно изкупуване на всички Дялове на
Притежателя на Дялове в този Клас.
Плащането на цената за обратно изкупуване трябва да се извърши във Валутата на ценообразуване
или в която и да е друга валута, определена от инвеститора, като в този случай разходите, възникнали
при всяка обмяна на валута се заплащат от инвеститора при обменния курс в Деня на оценяване.
Политика на разпределение на Дяловете
Управляващото дружество може да емитира Дистрибутивни и Недистрибутивни Дялове в дадени
Класове от Дялове в рамките на Под- фондовете както е обобщено в информацията за съответната
страна към настоящия Проспект.
Недистрибутивните акции /единици/ капитализират целите си приходи докато дистрибутивните
изплащат дивиденти. Управляващото дружество следва да разпредели приходите от съответния клас
единици /акции/ на съответния подфонд, а Управляващото дружество може периодично, по време и
във връзка с периоди, определени от Борда на директорите на Управляващото дружество, да
декларира разпределението под формата на кеш или акции както е предвидено по-долу. Както е
описано по-подробно в информацията, касаеща съответната страна, във връзка с дистрибутивните
Акции / единици/ Управляващото дружество може, в съответствие с принципа за равностойно
третиране на Акционерите, да емитира месечно или дневно дистрибутивни акции в зависимост от
страните където ще се продават.
Всички разпределяния принципно ще се изплащат от нетния инвестиционен приход, който подлежи
на разпределяне. Управляващото дружество също така може, в съответствие с принципа за еднакво
отношение между Притежателите на дялове, да реши, че за някои Класове дялове разпределянията ще
бъдат изплатени от брутните активи (т.е. преди приспадането на данъците, платими от подобни
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Класове дялове) в зависимост от държавите, където подобни Класове дялове са продадени и колкото е
възможно по-пълно описани в специфичната информация на съответната държава. За някои класове
дялове, Съветът на директорите на Управителното дружество може да взема решения от време на
време да разпределя нетните реализирани капиталови печалби.
Освен ако друго не се изиска специално, дивидентите ще се реинвестират в нови Дялове в същия
Клас на същия Под-фонд, като инвеститорите ще бъдат уведомени в подробности при разпределянето
на дивидентите.
За Класовете от Дялове, в които се извършва разпределяне, дивидентите, ако има такива, ще бъдат
обявявани и разпределяни ежегодно. Временни дивиденти могат да се обявяват и разпределят
отвреме навреме, като честотата на обявяване и разпределяне се уточнява от Управляващото
дружество, съгласно условията, установени от закона.
Но не може да се извърши разпределяне, ако в резултат на него нетната стойност на активите на
Фонда падне под 1 250 000,00 евро.
Дивиденти, непотърсени до 5 години, ще се считат за изтекли и ще се връщат в съответния клас на
съответния под-фонд.
Не се заплаща никаква лихва за дистрибуция, декларирана от Фонда и държана на разположение на
Притежателя на Дялове.
Информация за нетната стойност на активите
Нетната стойност на активите обикновено се изчислява всеки работен ден (“Ден на оценяване”), като
се определя стойността на прилежащите към съответния Клас от съответния Под-фонд активи. Тези
прилежащи активи се оценяват на последната налична пазарна цена в съответния Ден на оценяване.
Денят за оценяване на Под-фондове Euro Credit Recovery 2012, U.S. Credit Recovery 2014,
Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014 Дистрибутивни), Obbligazionario Euro
10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 Дистрибутивни), Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro
Bond 11/2014 Дистрибутивни), Obbligazionario Euro 12/2014 con cedola (Euro Bond 12/2014
Дистрибутивни), High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015 и Emerging Markets Corporate
Bond 2016 ще бъде на две седмици в последния Работен ден на календарния месец и на 15-то число на
всеки календарен месец (или на следващия работен ден, ако 15-ти не е работен) и Деня за оценяване
на Под-фондове Absolute Return Asian Equity и Absolute Return Emerging Markets Bond ще бъде
веднъж седмично в четвъртък (или на следващия Работен ден ако четвъртък не е Работен ден). За тези
Под-фондове Нетната стойност на активите може да се изчислява и на по-чести интервали, ако
Управляващото дружество реши и надлежно уведоми инвеститорите.
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