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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
 
Λόγω της έλλειψης απαρτίας, η έκτακτη γενική συνέλευση της Amundi Funds, η οποία συγκλήθηκε 
στις 25 Φεβρουαρίου 2019, δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε έγκυρες αποφάσεις επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. Συνεπώς, οι μεριδιούχοι καλούνται σε νέα έκτακτη γενική συνέλευση που 
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της AMUNDI LUXEMBOURG, 5, Allée Scheffer, L-2520 
Luxembourg την14η Μαρτίου 2019 στις 3:30 μ.μ. με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 
 
1 Τροποποίηση ορισμένων Άρθρων προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλλαγές που απαιτούν ο 

νέος νόμος της 10ης Αυγούστου 2016, που τροποποιεί τον νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 
για τις εμπορικές εταιρείες, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς (ο «Νόμος του 1915»), και 
ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί κατά 
καιρούς (ο «Κανονισμός ΑΚΧΑ»), που θα τεθεί σε ισχύ την 20η 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,  
 

- να προβλέπεται η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να μπορεί να υιοθετεί 
μεθοδολογία  προσαρμοζόμενης τιμολόγησης ή να εφαρμόζει μηχανισμό(-ούς) 
απομείωσης αξίας, και 

- 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 
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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. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασκεί μόνο εξουσίες βάσει των τροποποιημένων Άρθρων εάν θεωρεί ότι 
είναι προς το συμφέρον όλων των μεριδιούχων. Οι αλλαγές δεν εξαλείφουν τυχόν υφιστάμενες 
απαιτήσεις για προειδοποίηση εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει να ασκήσει οποιαδήποτε 
εξουσία αναφέρεται στα άρθρα.  

Το σχέδιο κειμένου των τροποποιημένων Άρθρων θα διατίθεται κατόπιν αίτησης στην έδρα της 
Εταιρείας. 

Επισημαίνεται στους μεριδιούχους ότι για την πραγματοποίηση αυτής της νέας έκτακτης γενικής 
συνέλευσης δεν απαιτείται απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των 
μεριδιούχων που είναι παρόντες ή/και εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου. 
 
Εάν επιθυμείτε να παραστείτε στη συνέλευση αυτοπροσώπως, σας παρακαλούμε να μας 
γνωστοποιήσετε την πρόθεση αυτή τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
προγραμματισμένη ημερομηνία της συνέλευσης. 

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παραστείτε στη συνέλευση αυτοπροσώπως, συμπληρώστε το 
εσωκλειόμενο έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου. 
 
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και τα Έγγραφα με τις Βασικές Πληροφορίες για τον 
Επενδυτή διατίθενται δωρεάν στην έδρα της. 
 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της AMUNDI Funds 
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