
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF

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

AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF
ISIN-code: (C/D) FR0010688192 
Dit fonds wordt beheerd door Amundi Asset Management, een vennootschap van Amundi

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Classificatie AMF (Autorité des Marchés Financiers): Internationale aandelen.
Door in te schrijven op AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF belegt u in een passief beheerde ICBE die streeft naar 
een zo getrouw mogelijke navolging van het rendement van de Index MSCI Europe Health Care (de 'Index'), ongeacht diens evolutie, 
positief dan wel negatief. Er wordt gestreefd naar een maximaal verschil tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die 
van de tegenwaarde in euro van de Index van 2%.
De Index, nettodividenden herbelegd (de door de aandelen in de index uitgekeerde nettodividenden worden, na aftrek van belastingen, 
meegerekend bij de berekening van de index), uitgedrukt in Amerikaanse dollar, wordt berekend en gepubliceerd door MSCI, een provider 
van indexen. 
U bent blootgesteld aan het valutarisico tussen de valuta's van de aandelen in de Index en de valuta van het Fonds. U bent echter niet 
blootgesteld aan het valutarisico tussen de valuta van de Index en de valuta van het Fonds.
De aandelen waaruit de Index MSCI Europe Health Care is samengesteld, zijn afkomstig uit het universum van Europese bedrijven in de 
sector van de verzekeringen.
U vindt meer informatie over de samenstelling en de werkingsregels van de Index in het prospectus en op msci.com.
De Index  kan worden geraadpleegd via Reuters (.dMIEU0HC00NUS)  en Bloomberg (NDRUHC).
Met het oog op de replicatie van de Index ruilt de UCITS het rendement van de door het fonds gehouden aandelen voor dat van de Index 
via een 'total return swap' (een financieel termijninstrument, 'TRS') (Synthetische replicatie van de Index).

De  nettowinst  en  gerealiseerde  meerwaarden  van  het  Fonds  worden  elk  jaar  herbelegd  of  uitgekeerd  op  beslissing  van  de  
Beheermaatschappij.
U  kunt  uw  deelnemingsrechten  verkopen  tijdens  de  openingstijden  van  de  verschillende  effectenbeurzen,  op  voorwaarde  dat  de  
Markthouders in staat zijn de markt te exploiteren. 
Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Risico- en opbrengstprofiel
Bij lager risico, Bij hoger risico,

potentieel lagere opbrengst potentieel hogere opbrengst
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Het risiconiveau van dit  GBF weerspiegelt  voornamelijk  het risico 
van de marktsector waarin het belegd is.
Het aanvankelijk belegde kapitaal is niet gegarandeerd.
De historische gegevens, zoals de gegevens die zijn gebruikt voor 
de berekening van de synthetische indicator, vormen mogelijk geen 
betrouwbare  aanwijzing  van  het  toekomstige  risicoprofiel  van  de  
UCITS. De risicocategorie van dit fonds is niet gewaarborgd en kan 
dus in de loop van de tijd evolueren.
Een indeling in de laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake
is van een risicoloze belegging.

De belangrijke risico's voor de UCITS waarmee geen rekening wordt 
gehouden in de indicator zijn:

Tegenpartijrisico:  dit  vertegenwoordigt  het  risico  dat  een  
marktspeler in gebreke blijft en dus zijn verplichtingen tegenover 
uw portefeuille niet vervult.

Als een van deze risico’s optreedt, kan dit de liquidatiewaarde van uw
portefeuille doen dalen.
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Kosten
De kosten  en  vergoedingen die  u  betaalt,  worden aangewend om de beheerkosten  van de  UCITS te  dekken,  met  inbegrip  van de  
marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten. Deze kosten beperken de potentiële groei van de beleggingen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden 
aangerekend

Instapvergoeding 0 

Uitstapvergoeding 0

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden 
afgehouden  voordat  het  belegd  wordt  (instap)  of  voordat  de  
opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald (uitstap).

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden 
onttrokken

Lopende kosten 0,25% van het gemiddelde 
nettovermogen

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het 
fonds worden onttrokken 

Prestatievergoeding 0

Voor  de  koop  en  verkoop  op  de  secundaire  markt  worden  geen  
instap- of uitstapkosten geheven. Er kunnen naast de aangeduide 
kosten echter nog andere kosten worden geheven, zoals de kosten 
van de tussenpersoon of beurskosten waar de Beheermaatschappij 
geen invloed op heeft.
De  lopende  kosten  zijn  gebaseerd  op  de  cijfers  van  het  vorige  
boekjaar, dat werd afgesloten op 31 maart 2021. Dit cijfer kan van 
jaar tot jaar variëren. Het omvat niet: 

De prestatievergoedingen,
De  bemiddelingskosten,  met  uitzondering  van  de  instap-  en  
uitstapvergoedingen  die  de  ICBE  betaalt  wanneer  zij  
deelnemingsrechten van een andere ICBE koopt of verkoopt.

Voor meer informatie over de kosten van deze UCITS kunt u het deel "Kosten en vergoedingen" in het prospectus van deze UCITS 
raadplegen, dat u vindt op de website amundietf.com.

In het verleden behaalde resultaten
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AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF Referentie-indicator

De  rendementen  zijn  niet  constant  in  de  tijd  en  vormen  geen  
aanwijzing voor toekomstige rendementen.
De  rendementen  op  jaarbasis  die  in  dit  diagram  worden  
gepresenteerd,  zijn  berekend  na  aftrek  van  alle  door  het  fonds  
ingehouden kosten. 
Het fonds is opgericht op 4 december 2008.
De valuta van het deelnemingsrecht is de euro.
De referentie-index is: MSCI Europe Health Care. 

Praktische informatie
Naam van de Bewaarder: CACEIS Bank.
Naam van de markthouder: BNP Paribas Arbitrage.
Belangrijkste beurs waar de deelnemingsrechten van de UCITS genoteerd worden: Euronext Paris.
Het recentste prospectus en de recentste periodieke informatiedocumenten zijn, net als alle andere informatie van praktische aard, 
kosteloos verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij. 
De  bijgewerkte  informatie  over  het  beloningsbeleid  van  de  Beheermaatschappij  is  beschikbaar  op  haar  website  of  kosteloos  op  
schriftelijk verzoek aan de Beheermaatschappij.
Dit beleid beschrijft met name de berekeningsmethode van de beloningen en voordelen van bepaalde salariscategorieën, de entiteiten 
die verantwoordelijk zijn voor de toekenning ervan en de samenstelling van het Beloningscomité.
De liquidatiewaarde is verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij en op haar website amundietf.com.
De indicatieve liquidatiewaarde wordt in real time gepubliceerd door Euronext Paris tijdens de noteringstijden.
De ICBE is  niet  open voor  inwoners  van de  Verenigde  Staten/"US Persons";  de  definitie  is  beschikbaar  op  de  website  van  de  
Beheermaatschappij: amundietf.com en/of in het prospectus.
Het transparantiebeleid en de informatie over de samenstelling van het vermogen van de fondsen zijn beschikbaar op de website 
amundietf.com.
Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van effecten van de 
UCITS onderworpen zijn aan belastingen. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij uw financiële adviseur.
Amundi Asset Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit  document opgenomen verklaring die 
misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.

Aan deze UCITS is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers.
Aan de Beheermaatschappij Amundi Asset Management is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des 
Marchés Financiers.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 7 februari 2022.
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