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Λουξεμβούργο, 19 Φεβρουαρίου 2021 
 
Αγαπητέ Μέτοχε, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες 
αλλαγές στη δομή ομπρέλας της Amundi Funds: 
 
1. Amundi Funds Euro Alpha Bond 
 
Με ισχύ από τις 22 Μαρτίου 2021, το Υποκεφάλαιο θα μετονομαστεί σε Argo Bond. 
 
Επιπλέον, η επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε: 
 
- να παρέχει απόδοση από την κατανομή των ενεργών επενδύσεων μεταξύ διαφόρων στρατηγικών σε χρεωστικούς 
τίτλους, όπου το υποκεφάλαιο στόχευε προηγουμένως σε έκθεση κυρίως σε ομόλογα και τίτλους χρηματαγοράς κάθε 
τύπου από ένα ευρύ φάσμα εκδοτών με μια συμπληρωματική στρατηγική πλεονάζουσας απόδοσης που στοχεύει 
πρωτίστως σε κίνδυνο επιτοκίων, πιστωτικό και συναλλαγματικό κίνδυνο, 
- να επιτρέπει σε επικουρική έκθεση σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, κινεζικά ομόλογα, μετοχές και επιλέξιμους 
δείκτες επί δανείων, 
- να αυξάνει το ορίου των επενδύσεων σε ομόλογα κάτω του επενδυτικού βαθμού, από 35% έως 49%. 

 
Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του υποκεφαλαίου θα είναι η εξής: 
 
Στόχος 
Η επίτευξη θετικής απόδοσης (σε ευρώ) σε οποιονδήποτε τύπο συνθηκών αγοράς κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης.  
 
Επενδύσεις 

 
Το υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού 
περί Γνωστοποιήσεων. 
 
Η απόδοση του υποκεφαλαίου προκύπτει από την κατανομή των ενεργών επενδύσεων μεταξύ διάφορων στρατηγικών που 
περιγράφονται κατωτέρω και εφαρμόζονται σε χρεωστικούς τίτλους εταιρειών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων αγορών.  
 
Κατά την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, το υποκεφάλαιο θα επενδυθεί κυρίως σε κάθε τύπο ομολόγων, 
συμπεριλαμβανομένων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, έως και το 49% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα χαμηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας, έως και το 15% του ενεργητικού του σε κινεζικά ομόλογα εκπεφρασμένα σε τοπικό νόμισμα 
(συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη Direct CIBM), έως και το 20% του καθαρού ενεργητικού σε τίτλους 
εξασφαλισμένους με υποθήκη (MBS) και τίτλους εξασφαλισμένους με περιουσιακά στοιχεία (ABS) και έως και το 10% σε υπό 
αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα.  
 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις παραπάνω πολιτικές, το υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μετατρέψιμα ομόλογα, σε 
μέσα χρηματαγοράς, έως και το 10% σε μετοχές και έως και το 10% σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ.  
 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να εκτίθεται έως 10% σε επιλέξιμους δείκτες επί δανείων. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του €STR 
Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, παρέχοντας ταυτόχρονα ελεγχόμενη 
έκθεση σε κίνδυνο. Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί εκ των υστέρων τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αξιολόγησης της απόδοσης 
του υποκεφαλαίου και, αναφορικά με την προμήθεια απόδοσης, ως δείκτη αναφοράς που χρησιμοποιείται από τις αντίστοιχες 
κατηγορίες μετοχών, για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη δόμηση του 
χαρτοφυλακίου του Δείκτη αναφοράς. Επιπλέον, το υποκεφάλαιο δεν έχει ορίσει τον Δείκτη αναφοράς ως δείκτη αναφοράς για 
τον σκοπό του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 
 
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για την εφαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών του υποκεφαλαίου, τη μείωση 
κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) σε 
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στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων που εστιάζουν σε πιστωτικά 
μέσα, επιτόκια, συνάλλαγμα και πληθωρισμό). 
 
Βασικό νόμισμα  EUR 
 
Διαδικασία διαχείρισης 
Ο διαχειριστής επενδύσεων διαχειρίζεται ενεργά το υποκεφάλαιο αξιοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε έρευνα για τον 
εντοπισμό και την καταγραφή ασφαλίστρων υποτιμημένων κινδύνων σε ένα παγκόσμιο επενδυτικό σύνολο. Με βάση μια 
λεπτομερή αξιολόγηση από την κορυφή προς τη βάση των συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς, ο διαχειριστής επενδύσεων του 
υποκεφαλαίου εφαρμόζει μια διαδικασία κατανομής δυναμικού κινδύνου για τη μεταβολή του κινδύνου σε τρεις βασικές 
στρατηγικές επενδύσεων και ενσωματώνει επίσης την υλοποίηση ιδεών από τη βάση προς την κορυφή και τις επενδυτικές 
ευκαιρίες χρησιμοποιώντας την εξειδίκευση σε κλάδους και τομείς του ενεργητικού. Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί 
ιδιόκτητα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου-οφέλους κάθε συναλλαγής, καθώς και για τη 
διευκόλυνση λεπτομερών αναλύσεων ανησυχιών και σεναρίων. 
 
Οι τρεις βασικές επενδυτικές στρατηγικές στις οποίες βασίζεται η επενδυτική διαδικασία είναι: 
- Alpha Opportunities: μη κατευθυντικές και μη συσχετιζόμενες στρατηγικές σε καθορισμένη αγορά, περιοχή ή κατηγορία 
ενεργητικού, που συνήθως εστιάζουν σε νομίσματα, πιστώσεις, επιτόκια, πληθωρισμό και αναδυόμενες αγορές. 
- Dynamic Beta: μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες στρατηγικές για την αποτύπωση και μεγιστοποίηση θεματικών και 
συνήθων ευκαιριών στην αγορά, και 
- Core Income: στρατηγική χαμηλού κύκλου εργασιών που επιδιώκει κυρίως να παρέχει απόδοση. 
 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του 
επενδυτικού του συνόλου.Κατά τον προσδιορισμό της αξιολόγησης ESG του Υποκεφαλαίου και του επενδυτικού συνόλου, η 
επίδοση ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη μέση επίδοση ενός τίτλου με τον κλάδο του εκδότη αξιόγραφων, αναφορικά με 
καθένα από τα τρία περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικών με τη διακυβέρνηση ESG χαρακτηριστικά. Η επιλογή τίτλων μέσω 
της μεθοδολογίας αξιολόγησης ESG της Amundi λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς συνέπειες των επενδυτικών αποφάσεων 
για τους Συντελεστές Βιωσιμότητας, ανάλογα με τη φύση του Υποκεφαλαίου. 
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Οι άλλες διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων επενδυτικών πολιτικών που θα εφαρμοστούν είναι οι εξής: 
 

 
 

 

 
 
 
Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, μπορείτε να εξαργυρώσετε τις μετοχές σας χωρίς τέλος εξαργύρωσης όπως 
αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds. 

 
Νόμισμα Νέα 

Διαχειριστής 
Επενδύσεων/ 
Διαχειριστής 
Υπο-
Επενδύσεων 

Διαχειριστής Επενδύσεων: Amundi SgR S.p.A 
 
Διαχειριστές Υπο-Επενδύσεων:  Amundi Ireland 
Limited και Amundi Asset Management 
 

Διαχειριστής Επενδύσεων: Amundi SgR S.p.A 
 
 

Ενότητα 
Κύριων 
κινδύνων  

• Αντισυμβαλλόμενος 
• Πίστωση 
• Νόμισμα 
• Αθέτηση υποχρεώσεων 
• Παράγωγα  
• Αντιστάθμιση κινδύνων  
• Υψηλή απόδοση 
•  Επιτόκιο 

• Επενδυτικό 
κεφάλαιο 

• Μόχλευση 
• Ρευστότητα 
• Διαχείριση 
• Αγορά 
• MBS/ABS 
• Λειτουργία 
• Προπληρωμή και 

παράταση 
 

• Απόδοση Δείκτη 
αναφοράς και 
Υποκεφαλαίου 

• Διαχείριση 
διασφαλίσεων 

• Επενδύσεις που 
σχετίζονται με 
εμπορεύματα 

• Αντισυμβαλλόμενος 
• Κίνα 
• Πίστωση 
• Νόμισμα  
• Αθέτηση υποχρεώσεων 
• Παράγωγα 
• Αναδυόμενες αγορές 
• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Υψηλή Απόδοση 
• Επιτόκιο 
• Επενδυτικό 

κεφάλαιο 
• Μόχλευση 
• Ρευστότητα 
• Διαχείριση 
• Αγορά 
• MBS/ABS 
• Λειτουργία 
• Προπληρωμή και 

Επ΄έκταση 
• Μεταβλητότητα 

 

SFTR   
Αναμενόμεν
ο επίπεδο 

Μέγιστ
ο 
επίπεδ
ο 

  

  
Συμφωνίες 
επαναγοράς: 0% 70% 

Συμφωνίες 
επαναπώλησης: 0% 70% 

Δανεισμός τίτλων (το 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο λειτουργεί ως 
δανειστής) 

30% 90% 

Δανεισμός τίτλων (το 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο λειτουργεί ως 
δανειολήπτης) 

0% 20% 

TRS 0% 100% 
 

  
Αναμενόμεν
ο επίπεδο 

Μέγιστ
ο 
επίπεδ
ο 

  

 
Συμφωνίες 
επαναγοράς: 30% 70% 

Συμφωνίες 
επαναπώλησης: 30% 70% 

Δανεισμός τίτλων (το 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο λειτουργεί ως 
δανειστής) 

0% 90% 

Δανεισμός τίτλων (το 
επιμέρους αμοιβαίο 
κεφάλαιο λειτουργεί ως 
δανειολήπτης) 

0% 20% 

TRS 0% 100% 
 

Ελάχιστο 
Απαιτούμενο 
Ποσοστό 
Απόδοσης 

Eonia €str 

Εντός πεδίου 
εφαρμογής για 
την 
προσαρμοζόμε
νη τιμολόγηση 
(Swing Pricing) 

Όχι Ναι 
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Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds και τα έγγραφα πληροφοριών για τους κύριους επενδυτές διατίθενται 
δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της Amundi Funds. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 



 

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

REF-2914 
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