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Ανακοίνωση προς τους μετόχους 
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Λουξεμβούργο, 5 Μαΐου 2020 

 
Αγαπητέ Μέτοχε,  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με μια 
αλλαγή στο υποκεφάλαιο Protect 90 (το «Υποκεφάλαιο»). 

 
Protect 90 της Amundi Funds  
 
Δεδομένου του σημερινού δύσκολου περιβάλλοντος αγοράς που έχει προκύψει λόγω της πανδημικής κρίσης του 
COVID-19 , η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Υποκεφαλαίου έχει ανέλθει σε επίπεδο που απαιτείται η 
παρέμβαση του εγγυητή στην περίπτωση αίτησης εξαγοράς προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η λειτουργία προστασίας 
που παρέχει στους μετόχους μια ελάχιστη τιμή εξαγοράς η οποία αντιπροσωπεύει το 90% της υψηλότερης καθαρής 
αξίας ενεργητικού που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα.  
 
Όσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης επενδύσεων, τα υποκεφάλαια απαιτούν να επενδύσει ο διαχειριστής 
επενδύσεων σημαντικό μέρος του ενεργητικού τους στο συντηρητικό τμήμα (επενδύσεις χαμηλότερου κινδύνου) όπως 
περιγράφεται στην πολιτική επενδύσεων του υποκεφαλαίου, κάτι που περιορίζει την πιθανότητα ανοδικών ή καθοδικών 
τάσεων στο μέλλον. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι μέτοχοι, προς όφελός τους, πρέπει να αλλάξουν τη σημερινή 
λειτουργία προστασίας ούτως ώστε να αντιπροσωπεύει το 90% της υψηλότερης καθαρής αξίας ενεργητικού που θα 
καταγραφεί από τον 5 Ιουνίου του 2020. Οι μέτοχοι που θα έχουν επενδύσουν στο υποκεφάλαιο στις 5 Ιουνίου 2020 
θα επωφεληθο΄ύν από μια νέα λειτουργία προστασίας που θα τεθεί σε ισχύ την εκάστοτε ημερομηνία, το οποίο, 
δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, κατά την ημερομηνία αλλαγής, θα σημαίνει ότι η παρεχόμενη 
προστασία θα βασίζεται σε μια καθαρή αξία ενεργητικού που θα είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη καθαρή αξία 
ενεργητικού που θα καταγραφεί πριν τις 5 Ιουνίου 2020. 

Οι επενδυτικοί στόχοι του υποκεφαλαίου θα εξελιχθούν αντίστοιχα ο΄ύτως ώστε να αντανακλούν ότι το υποκεφάλαιο 
έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι η τιμή μεριδίου του υποκεφαλαίου δεν θα κυμανθεί κάτω από το 90% της καθαρής 
αξίας ενεργητικού που θα καταγραφεί από τις 5 Ιουνίου 2020. Όλες οι άλλες λειτουργίες των υποκεφαλαίων παραμένουν 
ως έχουν. 

Οι μέτοχοι του υποκεφαλαίου που δεν συμφωνούν με αυτήν την τροποποίηση μπορούν να εξαγοράσουν τα 
μερίδιά τους χωρίς προμήθεια εξαγοράς όπως προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds μέχρι 
τις 4 Ιουνίου 2020. Σε αυτό το χρονικό διάστημα συνεχίζουν να ισχύουν οι τρέχοντες όροι της λειτουργίας 
προστασίας.  
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds καθώς και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατίθενται 
δωρεάν, κατόπιν αίτησης, στην έδρα της Amundi Funds. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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