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31 Ιανουαρίου 2019 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (στο εξής το «ΔΣ») επιθυμεί να ενημερώσει τους μεριδιούχους 
του (στο εξής οι «Μεριδιούχοι») για τις ακόλουθες αποφάσεις που λήφθηκαν σχετικά με την Εταιρεία:  
 
 

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ AMUNDI FUNDS – EQUITY KOREA 
 
Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της γκάμας των προϊόντων του, το ΔΣ αποφάσισε, με την έγκριση της 
CACEIS Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, που ενεργεί ως Θεματοφύλακας της Εταιρείας, τη 
ρευστοποίηση του Amundi Funds - Equity Korea (εφεξής το «Υποκεφάλαιο») από την 4η Μαρτίου 2019 (η 
«Ημερομηνία ρευστοποίησης») σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού της Εταιρείας (τα «Άρθρα»). 
 
Η απόφαση για ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου ελήφθη βάσει των Άρθρων και του Ενημερωτικού Δελτίου, 
σύμφωνα με τα οποία το ΔΣ εξουσιοδοτείται να ρευστοποιεί υποκεφάλαιο μόλις η αξία του συνολικού 
ενεργητικού του εν λόγω υποκεφαλαίου δεν επιτρέπει την οικονομικά αποτελεσματική διαχείρισή του.  
 
Εγγραφές για την απόκτηση μεριδίων του Υποκεφαλαίου από νέους επενδυτές δεν θα γίνονται αποδεκτές 
μετά τις 18:00 CET της 31ης Ιανουαρίου 2019 (ώρα Λουξεμβούργου). Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας 
και ώρας, οποιοδήποτε αίτημα εγγραφής ή μετατροπής στο Υποκεφάλαιο θα απορρίπτεται.  
 
Οι μεριδιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να αιτούνται εγγραφής, μετατροπής ή εξαγοράς των μεριδίων τους 
εντός ή εκτός του Υποκεφαλαίου με την ισχύουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που υπολογίστηκε 
την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης έως την 28η Φεβρουαρίου 2019 (ώρα Λουξεμβούργου). Μετά το πέρας 
αυτής της ημερομηνίας και ώρας, οποιαδήποτε εντολή εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής θα απορρίπτεται.  
 
Οποιαδήποτε δεδουλευμένα έξοδα ή δαπάνες που σχετίζονται με την ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου θα 
χρεώνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΔΣ.  
 
Σημειώνεται ότι από την Ημερομηνία ρευστοποίησης, το Υποκεφάλαιο θα αρχίσει την ομαλή εκκαθάριση 
των επενδύσεών του.  
  
Μετά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Υποκεφαλαίου, το ΔΣ εξετάζει την καταβολή πληρωμής 
στους μεριδιούχους βάσει της τελικής ημέρας αποτίμησης που αναμένεται να είναι γύρω στις 15 Μαρτίου 
2019. Όλα τα έσοδα από την ρευστοποίηση που δεν μπορούν να διανεμηθούν στους Μεριδιούχους θα 
κατατεθούν εκ μέρους τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Λουξεμβούργο.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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