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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ  

 
 

Λουξεμβούργο, 29η Μαΐου 2020 
 
 

Αγαπητέ Μέτοχε, 

Στην Amundi προσπαθούμε συνεχώς να εξελίσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την 
καλύτερη εξυπηρέτησή σας. 

Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στο εξής θα αναρτούμε ψηφιακές δημοσιεύσεις με 
πληροφορίες σχετικά με την Amundi Funds. Αυτό θα περιορίσει τον αριθμό των ανακοινώσεων που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά.  

Η δημοσίευση ανακοινώσεων και πληροφοριών προς τους μετόχους στον ιστότοπό μας είναι σύμφωνη 
με την παγκόσμια προσπάθεια και την επιλογή της Amundi να είναι φιλική προς το περιβάλλον και να 
ενεργεί ως υπεύθυνη εταιρεία.   

Επιπλέον, η διαδικτυακή δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις επενδύσεις σας σάς δίνει τη 
δυνατότητα να ενημερώνεστε πλήρως και εγκαίρως, ιδίως σε μια περίοδο που η φυσική αλληλογραφία 
ενδέχεται να επηρεαστεί και να διαταραχθεί.   

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της SICAV (το «Διοικητικό Συμβούλιο») με το παρόν ενημερώνει 
τους μετόχους της Amundi Funds (η «SICAV») για την απόφασή του να τροποποιήσει τα μέσα 
ενημέρωσης των μετόχων και να εισάγει τις ψηφιακές και διαδικτυακές δημοσιεύσεις για εξελίξεις και 
πληροφορίες που αφορούν την SICAV ή τα υποκεφάλαιά της.  

Κατά συνέπεια, από τις 29 Ιουνίου 2020*, οι ανακοινώσεις προς τους μετόχους που ενημερώνουν για 
οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τη SICAV ή τα υποκεφάλαιά της που (i) αποφασίζονται σε εξαιρετικές 
και επείγουσες περιστάσεις ή (ii) θεωρούνται ότι δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα συμφέροντα των 
μετόχων, θα κοινοποιούνται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της.  

Ως εκ τούτου, να συμβουλεύεστε τακτικά τη διεύθυνση  

https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-
information/Amundi-Funds ή, όπου είναι διαθέσιμος, τον τοπικό ιστότοπο της Amundi.  

Έχετε υπόψη ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με μια ουσιώδη αλλαγή στα συμφέροντα των 
μετόχων στη SICAV θα συνεχίσει να αποστέλλεται ταχυδρομικά στην επίσημη διεύθυνση που έχετε 
δηλώσει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ενημερωτικό Δελτίο ή σε περίπτωση έκτακτων και 
επειγουσών περιστάσεων που αναφέρονται παραπάνω. 

Εάν διαφωνείτε με αυτήν την αλλαγή, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε τις μετοχές σας, χωρίς καμία 

προμήθεια εξαγοράς, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας επιστολής. 

Το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της SICAV και τα Έγγραφα με τις Βασικές Πληροφορίες για τον 
Επενδυτή διατίθενται δωρεάν στην έδρα της.  

 

Σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας. 

https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds
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Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

*εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικών δικαιοδοσιών. 

**Οι ανωτέρω αλλαγές θα δημοσιευθούν στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο 


