
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΈΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η 
 
(Επωνυμία της Εταιρείας)------------------------------------------------------------------------------- 
 
Εκπροσωπείται από    ----------------------------------------------------------------------------------- 

(με κεφαλαία) 
 
  
(Κα/Δις/Κ)     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

(με κεφαλαία) 
 

κάτοχος [------------] μεριδίων στην AMUNDI FUNDS (η «Εταιρεία»), της οποίας η 
καταστατική έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 5, Allée Scheffer, L–2520 Luxembourg, με 
το παρόν έγγραφο διορίζει ως ειδικό πληρεξούσιο του (/της) με δικαίωμα 
εκπροσώπησης, τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις 
εξουσίες του για να τον (/την) εκπροσωπήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 3.30 μ.μ. στο 
Λουξεμβούργο με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 
 
1 Τροποποίηση ορισμένων Άρθρων προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλλαγές 

που απαιτούν ο νέος νόμος της 10ης Αυγούστου 2016, που τροποποιεί το νόμο 
της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες και ο νέος Κανονισμός 
(ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, που θα τεθεί σε ισχύ 
την 20ή Μαρτίου 2019 ή οποιασδήποτε άλλη ημερομηνία θα αποφασιστεί από 
δύο διευθυντές της Εταιρείας, αλλά όχι αργότερα από την 21η Μαρτίου 2019. 
 

2 Τροποποίηση του άρθρου 4 προκειμένου να δοθεί εξουσιοδότηση στο 
διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
ενδεχόμενη μεταφορά της έδρας της Εταιρείας εντός του Μεγάλου Δουκάτου 
του Λουξεμβούργου. 

 
3 Τροποποίηση του άρθρου 5 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα 

έκδοσης μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου και να δοθεί στο διοικητικό συμβούλιο 
της Εταιρείας η εξουσιοδότηση να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή ακύρωση, 
διαίρεση ή ενοποίηση των μετοχών που έχουν εκδοθεί σε ίδιο υποκεφάλαιο, 
κλάση ή κατηγορία σύμφωνα με τους όρους που έχουν καθοριστεί. 

 
4 Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 και 10 προκειμένου να προβλεφθεί η 

δυνατότητα έκδοσης μετοχών σε άυλη μορφή ή με τη μορφή τίτλων σε κομιστή 
μετοχών σύμφωνα με το Νόμο του 1915. 
 

5 Τροποποίηση του άρθρου 7 προκειμένου να τροποποιηθούν οι περιορισμοί της 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και, ειδικότερα, να περιοριστεί η έκδοση 
μετοχών όταν αυτό είναι προς το συμφέρον υποκεφαλαίου ή/και των 
μεριδιούχων του, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που ένα υποκεφάλαιο 
φτάσει σε μέγεθος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα εύρεσης 
κατάλληλων επενδύσεων για το εν λόγω υποκεφάλαιο.



 

 

 
 

6 Τροποποίηση του άρθρου 9 προκειμένου να απλοποιηθούν οι διατάξεις σχετικά 
με την ημερομηνία και την ώρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των 
μεριδιούχων σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Νόμο του 1915. 
 

7 Τροποποίηση του άρθρου 10 προκειμένου να δοθεί στο διοικητικό συμβούλιο 
της Εταιρείας η εξουσιοδότηση να αναστέλλει τα δικαιώματα ψήφου που 
συνδέονται με όλες τις μετοχές που κατέχει μεριδιούχος που παραβιάζει έναντι 
της Εταιρείας τις υποχρεώσεις του και να προβλέπει τη δυνατότητα σύγκλησης 
των μεριδιούχων μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλων τηλεπικοινωνιακών μεθόδων 
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των μεριδιούχων. 

 
8 Τροποποίηση του άρθρου 11 προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις 

τροποποιημένες διαδικασίες σύγκλησης γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τον 
επικαιροποιημένο Νόμο του 1915. 
 

9 Τροποποίηση του άρθρου 13 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταστεί 
προαιρετική η εκλογή μόνιμου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, να 
προστεθούν πρόσθετα μέσα επικοινωνίας όσον αφορά την ειδοποίηση του 
διοικητικού συμβούλιο, τα πληρεξούσια και τα ψηφίσματα, να προβλέπεται η 
δυνατότητα συμμετοχής σε συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μέσω 
τηλεδιάσκεψης, τηλεοπτικής συνεδρίασης ή άλλων τηλεπικοινωνιακών 
μεθόδων. 

 
10 Τροποποίηση του άρθρου 15 προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προβλέπεται η 

δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να διορίζει δεόντως αδειοδοτημένη 
εταιρεία διαχείρισης με έδρα το Λουξεμβούργο ή οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με τον Νόμο του 2010, και να τροποποιηθούν οι όρους 
που σχετίζονται με τη δυνατότητα οποιουδήποτε υποκεφαλαίου της Εταιρείας 
να αποκτά και να κατέχει τίτλους ενός ή περισσοτέρων άλλων υποκεφαλαίων 
της Εταιρείας προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις τροποποιημένες 
διατάξεις του Νόμου του 2010. 

 
11 Τροποποίηση του άρθρου 18 προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα της 

επιτροπής ή των επιτροπών να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε ενέργειες εντός 
των ορίων των εξουσιών που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

12 Τροποποίηση του άρθρου 20 προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το κείμενο του 
Καταστατικού με το ενημερωτικό δελτίο όσον αφορά ενδεχόμενες χρεώσεις 
μεταγενέστερης πώλησης, διαδικασίες πληρωμής ποσών εξαγοράς και 
ελάχιστα ποσά συμμετοχής, και να προβλεφθεί η δυνατότητα δυνητικής 
μετατροπής των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε μετοχές χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και αντιστρόφως. 

 
13 Τροποποίηση του άρθρου 21 προκειμένου να δοθεί στο Συμβούλιο η 

εξουσιοδότηση να αναστέλλει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού 
και την έκδοση και εξαγορά μετοχών καθώς και το δικαίωμα μετατροπής 
μετοχών σε μετοχές άλλου υποκεφαλαίου της εταιρείας κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε περιόδου, όταν η αξία οποιασδήποτε θυγατρικής ή σχήματος 
που αποβλέπει στην επίτευξη ειδικών σκοπών, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια και, σε περίπτωση που ένα υποκεφάλαιο είναι τροφοδοτικό άλλου 
ΟΣΕΚΑ (ή υποκεφαλαίου αυτού), εάν η καθαρή αξία ενεργητικού αυτού του 
ΟΣΕΚΑ (ή του υποκεφαλαίου αυτού) έχει ανασταλεί.



 

 
 

14 Τροποποίηση του άρθρου 22 προκειμένου, μεταξύ άλλων, (i) να προβλέπεται η 
δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να μπορεί να υιοθετεί μεθοδολογία  
προσαρμοζόμενης τιμολόγησης ή να εφαρμόζει μηχανισμό(-ούς) απομείωσης 
αξίας και (ii) να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να 
αποφασίζει προς το συμφέρον της Εταιρείας ή των μεριδιούχων την υιοθέτηση 
μηχανισμού (αντίστροφου) διαχωρισμού έτσι ώστε να προσδιορίζεται η νέα 
Καθαρή Αξία Ενεργητικού κάθε υποκεφαλαίου, εκφρασμένη ανά Μερίδιο, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω συμφέροντα και να προσαρμόζει αναλόγως τον 
αριθμό των Μετοχών σε κυκλοφορία. 

 
15 Τροποποίηση του άρθρου 23 προκειμένου να ευθυγραμμιστεί τα Άρθρα του 

Καταστατικού με το ενημερωτικό δελτίο όσον αφορά τις διαδικασίες εσόδων 
εγγραφής. 

 
16 Τροποποίηση του άρθρου 27 προκειμένου να δοθεί εξουσιοδότηση στο 

διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με 
ενδεχόμενη εκκαθάριση της Εταιρείας, όταν η συνολική Καθαρή Αξία 
Ενεργητικού της Εταιρείας είναι μικρότερη από 100.000.000 ευρώ. 

 
17 Πλήρη αναδιατύπωση του Καταστατικού με έναρξη ισχύος την ημερομηνία που 

θα καθοριστεί κατά την έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό τη συμπερίληψη 
διαφόρων τροπολογιών που θα εγκριθούν από την έκτακτη γενική συνέλευση, 
συμπεριλαμβανομένων ευθυγραμμίσεων διατύπωσης, διόρθωσης σφαλμάτων 
ή άλλων μικρών τροποποιήσεων. 

 
18 Έναρξη ισχύος των ψηφισμάτων της ως άνω ημερήσιας διάταξης κατά την 

ημερομηνία διεξαγωγής της έκτακτης γενικής συνέλευσης. 
 
19 Διάφορα θέματα. 
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και σε κάθε επακόλουθη συνέλευση η οποία ενδέχεται να συγκληθεί με την ίδια 
ημερήσια διάταξη, σε περίπτωση μη διεξαγωγής της πρώτης Συνέλευσης, να 
συμμετάσχει σε όλες τις εργασίες και να ψηφίσει εξ ονόματός μου σε όλες τις 
προτάσεις που σχετίζονται με την ως άνω ημερήσια διάταξη και υπό τις ως άνω 
προϋποθέσεις, να εγκρίνει και να υπογράψει όλες τις πράξεις και τα δικόγραφα, να 
ενεργήσει ως αναπληρωτής και, γενικά, να πράξει καθετί αναγκαίο ή σκόπιμο για την 
εκτέλεση της παρούσας εξουσιοδότησης, υποσχόμενος επικύρωση εφόσον 
απαιτείται 
 
 
Υπεγράφη (τόπος) [______________________], στις [___________________] 2019 
 
 
 
 
____________________________ 
(Υπογραφή) 
 
Για να είναι έγκυρο, το παρόν έγγραφο πρέπει να αποσταλεί στην Amundi 
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Αριθ. φαξ: +352 26 86 80 
10), υπόψη του Νομικού Τμήματος, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών πριν 
από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης 
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