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Amundi Funds  
Absolute Volatility Arbitrage 
Ενημέρωση μεριδιούχων  
  
 

Ρευστοποίηση 
 
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage (το «Υποκεφάλαιο») 
 
 
Οι μεριδιούχοι ενημερώνονται με το παρόν ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Amundi Funds (το «Κεφάλαιο») 
αποφάσισαν, με έγκριση της Caceis Bank, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, τη ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου, 
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 του 
Κεφαλαίου, που αναφέρουν ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει την εξουσιοδότηση να διαλύσει ένα υποκεφάλαιο εάν η 
ρευστοποίηση γίνεται στο πλαίσιο εξορθολογισμού (όπως μια συνολική προσαρμογή προσφορών υποκεφαλαίων). 
 
Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όλων των μεριδιούχων, εγγραφές και μετατροπές μονάδων/μετοχών στο 
Υποκεφαάιο δεν θα γίνονται αποδεκτές μετά τις 29 Απριλίου 2019 στις 2:00 μ.μ. (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 εξαγοράς ή μετατροπής μονάδων/μεριδίων τους εκτός του 
Υποκεφαλαίου με την ισχύουσα Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο (λαμβάνοντας υπόψη τα δεδουλευμένα έξοδα 
ρευστοποίησης) που υπολογίστηκε την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης έως τις 10 Μαΐου 2019 στις 2:00 μ.μ. (ώρα 
Λουξεμβούργου). Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας και ώρας, οποιαδήποτε εξαγορά ή μετατροπή θα 
απορρίπτεται. Λάβετε υπόψη ότι, κατά την αλλαγή μονάδων/μετοχών σε άλλο υποκεφάλαιο του Amundi Funds, μπορεί 
να ισχύσει τέλος μετατροπής. 
 
Οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες που σχετίζονται με την ρευστοποίηση του Υποκεφαλαίου θα χρεώνονται στο 
Υποκεφάλαιο, όπως προβλέπεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Γενικού Διευθυντή. 
 
Σημειώνεται ότι από την ημερομηνία 
ρευστοποίησης, την 13η Μαΐου 2019, το 
Υποκεφάλαιο θα αρχίσει την ομαλή εκκαθάριση των 
επενδύσεών του. Ως εκ τούτου, ο σχετικός 
επενδυτικός στόχος, πολιτική και περιορισμοί του 
Υποκεφαλαίου δεν θα τηρούνται πια. 
 
Μετά τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του 
Υποκεφαλαίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
εξετάζει την καταβολή πληρωμής στους 
μεριδιούχους βάσει της τελικής ημέρας αποτίμησης 
που αναμένεται να είναι γύρω στις 24 Μαΐου 2019 (η 
«Ημερομηνία έναρξης ισχύος»). 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. 
 
Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2019 
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ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 
Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου 

 
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, 
Grand Duchy of Luxembourg 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 
Amundi Luxembourg S.A. 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ: 
Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο, τα Έγγραφα Βασικών 
Πληροφοριών για τους Επενδυτές και οι πιο 
πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα: www.amundi.lu/amundi funds 
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