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Αγαπητέ Μέτοχε, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ακόλουθες 

αλλαγές: 

 

1. Amundi Funds China Equity 

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond 

Amundi Funds Emerging Markets Bond 

Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond 

Amundi Funds Global Aggregate Bond 

Amundi Funds Global High Yield Bond 

Amundi Funds Global Multi-Asset 

Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative 

Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income  

Amundi Funds New Silk Road 

Amundi Funds Pioneer Global Equity 

Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond 

Amundi Funds Pioneer Income Opportunities 

Amundi Funds Pioneer Strategic Income 

Amundi Funds Pioneer US Bond 

Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond 

Amundi Funds Polen Capital Global Growth 

Amundi Funds Real Assets Target Income 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ανωτέρω Υποκεφαλαίων θα 

τροποποιηθούν ώστε να: 

− συμπεριλαμβάνεται ένας συμπληρωματικός στόχος με σκοπό την επίτευξη περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 

διαχειριστικής (ESG) αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη 

αναφοράς ή του επενδυτικού συνόλου, 

− εκφράζονται οι προσεγγίσεις ESG στην αντίστοιχη διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του 

Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. 

 

 

2. Amundi Funds Japan Equity Engagement 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, θα αλλάξει ο δείκτης αναφοράς του Υποκεφαλαίου, από τον MSCI Japan Net Total Return 

Local Index στον Topix Net Total Return Index. 

 

Την ίδια ημερομηνία, η επενδυτική πολιτική και η διαδικασία διαχείρισης του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθούν ώστε να: 

− περιορίζουν τις επενδύσεις σε τίτλους που δεν έχουν ESG αξιολόγηση στο ανώτατο όριο του 10% του 

ενεργητικού,  

− εκφράζονται οι προσεγγίσεις ESG στην αντίστοιχη διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του 

Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Τέλος, η διαδικασία διαχείρισης του Υποκεφαλαίου παρέχει μια πρόσθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τον αποκλεισμό 

από τον Δείκτη αναφοράς του 20% των τίτλων με την χαμηλότερη βαθμολογία ESG, κατά την ανάλυση της αξιολόγησης 

ESG έναντι του Δείκτη αναφοράς. 
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3. Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, το αναμενόμενο μεικτό επίπεδο μόχλευσης θα αυξηθεί από 750% σε 1000%. 

 

Η παγκόσμια έκθεση του Υποκεφαλαίου θα παρακολουθείται μέσω της απόλυτης VaR. Η αξιολογημένη συνολική μόχλευση 

αναμένεται να είναι περίπου 1000%. Όπου εκτελούνται επενδυτικές στρατηγικές με τη χρήση παραγώγων, αναπόφευκτα θα 

δημιουργήσουν μόχλευση λόγω της απαιτούμενης μεθόδου υπολογισμού, καθώς η μόχλευση είναι το άθροισμα ή η 

συνολική θεωρητική έκθεση που δημιουργείται από τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ευελιξία, το Υποκεφάλαιο πρέπει να χρησιμοποιήσει παράγωγα για να πετύχει τους επενδυτικούς του στόχους. Η μόχλευση 

δεν προσαρμόζεται προκειμένου να λάβει υπόψη τυχόν συναλλαγές αντιστάθμισης ή συμψηφισμού που χρησιμοποιούνται 

για τη μείωση του κινδύνου αγοράς. Συνεπώς, η μόχλευση του κεφαλαίου μπορεί να υποδείξει τον βαθμό χρήσης 

παραγώγων που απαιτείται οποιαδήποτε στιγμή για την επιδίωξη των επενδυτικών του στόχων και όχι του κινδύνου 

αγοράς και η καθαρή μόχλευσή του θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Το υψηλό επίπεδο μικτής μόχλευσης που 

δημιουργείται στη διαχείριση του εν λόγω Υποκεφαλαίου, είναι κυρίως συνέπεια της εκτεταμένης χρήσης παραγώγων που 

εστιάζουν σε επιτόκια (αντιστάθμιση διάρκειας και διαχείριση διάρκειας, ιδιαίτερα για έκθεση παραγώγων σε 

βραχυπρόθεσμες λήξεις), σε νομίσματα (αντιστάθμιση κινδύνων/συναλλαγματική αντιστάθμιση και συναλλαγματική έκθεση) 

και, σε μικρότερο βαθμό, σε πιστωτικές ισοτιμίες (αντιστάθμιση και δημιουργία συνθετικής έκθεσης σε εκδότες), 

μεταβλητότητα (διαχείριση αντιστάθμισης και έκθεσης στον πληθωρισμό), κατευθυντικές συναλλαγές και αποτελεσματική 

διαχείριση χαρτοφυλακίου.  

 

4. Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus  

Amundi Funds Emerging World Equity 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, οι επενδυτικές πολιτικές των παραπάνω Υποκεφαλαίων θα τροποποιηθούν για να 

επιτρέπονται οι επενδύσεις στην Κίνα μέσω του συστήματος αδειών R-QFII. 

 

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα είναι η εξής: 

Υποκεφάλαιο Επενδύσεις 

Amundi Funds 

Emerging 

Markets Equity 

Focus 

Το Υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 

του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. 

Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς 

μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε 

αναδυόμενες χώρες. Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω 

εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του διαύλου επενδύσεων Stock Connect. Το 

Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε γραμμάτια συμμετοχής (P-Notes), με σκοπό την αποδοτική διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου. Η συνολική επενδυτική έκθεση του Υποκεφαλαίου σε κινέζικες μετοχές A και Β 

κατηγορίας (συνδυαστικά) δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού ενεργητικού. Το Υποκεφάλαιο δύναται να 

επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις.  

Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες 

μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, 

ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

Amundi Funds 

Emerging World 

Equity 

Το Υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 

του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων. 

Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. 

Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 67% του ενεργητικού σε μετοχές και τίτλους εξαγοράς 

μετοχών εταιρειών που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε αναδυόμενες χώρες στην 

Αφρική, την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Οι επενδύσεις σε κινέζικες μετοχές μπορούν να 

πραγματοποιηθούν είτε μέσω εγκεκριμένων αγορών στο Χονγκ Κονγκ είτε μέσω του διαύλου επενδύσεων 

Stock Connect. Το Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει σε γραμμάτια συμμετοχής (P-Notes), με σκοπό την 

αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, Η συνολική επενδυτική έκθεση του Υποκεφαλαίου σε κινέζικες 
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μετοχές A και Β κατηγορίας (συνδυαστικά) δεν θα υπερβαίνει το 30% του καθαρού ενεργητικού. Το 

Υποκεφάλαιο δύναται να επενδύει στην Κίνα μέσω του συστήματος διαχείρισης αδειών R-QFII.  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις επενδύσεις.  

Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες 

μετοχές, τίτλους εξαγοράς μετοχών, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, 

ενώ δύναται επίσης να επενδύει έως και το 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 

 

5. Amundi Funds Optimal Yield  

Amundi Funds Optimal Yield Short Term 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, η Amundi Ireland Limited θα αντικαταστήσει την Amundi (UK) Limited ως διαχειριστή 

επενδύσεων των Υποκεφαλαίων.  

 

Ξεχωριστά, οι επενδυτικές πολιτικές των Υποκεφαλαίων θα τροποποιηθούν ώστε να 

− συμπεριλαμβάνεται ένας συμπληρωματικός στόχος με σκοπό την επίτευξη ESG αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου 

μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς ή του επενδυτικού συνόλου, 

− εκφράζονται οι προσεγγίσεις ESG στην αντίστοιχη διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του 

Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, 

− επιτρέπεται η έκθεση σε δάνεια μόνο με τη χρήση παραγώγων όταν βασίζεται σε επιλέξιμους δείκτες δανείων. Το 

μέγιστο ποσοστό έκθεσης σε αυτά τα παράγωγα θα μειωθεί από 20% σε 10% του ενεργητικού. 

 

Αυτές οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό των Υποκεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου του 

επιπέδου προμηθειών τους. 

 

6. Amundi Funds Strategic Bond 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε να 

− συμπεριλαμβάνεται ένας συμπληρωματικός στόχος με σκοπό την επίτευξη ESG αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου 

μεγαλύτερης της αξιολόγησης ESG του επενδυτικού συνόλου του, 

− εκφράζονται οι προσεγγίσεις ESG στη διαδικασία διαχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί 

γνωστοποιήσεων που σχετίζεται με προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, 

− επιτρέπεται η έκθεση σε δάνεια μόνο με τη χρήση παραγώγων όταν βασίζεται σε επιλέξιμους δείκτες δανείων. Το 

μέγιστο ποσοστό έκθεσης σε αυτά τα παράγωγα θα μειωθεί από 20% σε 10% του ενεργητικού. 

 

7. Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond 

Amundi Funds Emerging Markets Bond  

Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond  

Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond  

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond 

Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond  

Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond  

Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond  

Amundi Funds Strategic Bond  

Amundi Funds Optimal Yield  

Amundi Funds Optimal Yield Short Term 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη χρήση από τον διαχειριστή επενδύσεων των Υποκεφαλαίων* των στρατηγικών που 

στοχεύουν στην επένδυση σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες, κυρίαρχα κράτη ή οντότητες που είτε τελούν σε 

κατάσταση αθέτησης υποχρεώσεων είτε ενέχουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων (οι «Τίτλοι δυσμενούς 

κατάστασης»), οι επενδυτικές πολιτικές των ανωτέρω Υποκεφαλαίων έχουν ολοκληρωθεί με συμπληρωματικό περιορισμό 

έκθεσης σε τίτλους δυσμενούς κατάστασης στο έως 10% του ενεργητικού.  
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* Ο Διαχειριστής Επενδύσεων του Υποκεφαλαίου Amundi Funds Emerging Markets Green Bond θα χρησιμοποιεί 

στρατηγικές που στοχεύουν στην επένδυση σε Τίτλους δυσμενούς κατάστασης από 29 Ιουλίου 2021. 
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Η προσοχή των Μετόχων των Υποκεφαλαίων στρέφεται στο γεγονός ότι οι τίτλοι δυσμενούς κατάστασης ενέχουν 

σημαντικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη αστάθεια και πραγματοποιούνται, όταν ο διαχειριστής 

επενδύσεων πιστεύει ότι η επένδυση θα παρέχει ελκυστική απόδοση βάσει του επιπέδου έκπτωσης στην τιμή σε σύγκριση 

με την λαμβανόμενη δίκαιη αξία του τίτλου ή όπου υπάρχει προοπτική ευνοϊκής προσφοράς ανταλλαγής από τον εκδότη ή 

σχεδίου αναδιοργάνωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει διασφάλιση ότι θα υπάρξει προσφορά ανταλλαγής ή αναδιοργάνωση ή 

ότι οι τίτλοι ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που λαμβάνονται δεν θα έχουν χαμηλότερη αξία ή προοπτικές εισοδήματος από ό, 

τι αναμένεται κατά τον χρόνο της επένδυσης. Επίσης, μπορεί να περάσει σημαντική περίοδος μεταξύ του χρόνου εκτέλεσης 

της επένδυσης σε Τίτλους δυσμενούς κατάστασης και του χρόνου ολοκλήρωσης κάθε τέτοιας ανταλλαγής, προσφοράς ή 

σχεδίου αναδιοργάνωσης. Οι Τίτλοι δυσμενούς κατάστασης ενδέχεται να μην παράγουν εισόδημα ενώ βρίσκονται σε 

κυκλοφορία και θα υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για το εάν θα επιτευχθεί δίκαιη αξία ή εάν θα ολοκληρωθεί οποιαδήποτε 

προσφορά ανταλλαγής ή σχέδιο αναδιοργάνωσης. Ενδέχεται να υφίσταται η απαίτηση για ένα Υποκεφάλαιο να 

επιβαρύνεται με ορισμένα έξοδα που προκύπτουν για την προστασία και την ανάκτηση της επένδυσής του σε Τίτλους 

δυσμενούς κατάστασης ή που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε πιθανή 

ανταλλαγή ή σχέδιο αναδιοργάνωσης. Επίσης, περιορισμοί σε επενδυτικές αποφάσεις και ενέργειες αναφορικά με τους 

Τίτλους δυσμενούς κατάστασης λόγω φορολογικών παραγόντων ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση των Τίτλων 

δυσμενούς κατάστασης. Οι επενδύσεις Υποκεφαλαίου σε Τίτλους δυσμενούς κατάστασης ενδέχεται να περιλαμβάνουν 

εκδότες με σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες ή αρνητική καθαρή αξία ή εκδότες που είναι ή ενδέχεται να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης. Ένα Υποκεφάλαιο μπορεί να αναγκαστεί να πωλήσει την επένδυσή του με 

ζημία ή να διατηρήσει εκκρεμείς διαδικασίες πτώχευσης των επενδύσεών του. 

 

8. Amundi Funds Total Hybrid Bond 

 

Με ισχύ από 29 Ιουλίου 2021, το Υποκεφάλαιο Amundi Funds Total Hybrid θα μετονομαστεί σε European Subordinated 

Bond ESG. 

 

Η επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα τροποποιηθεί ώστε να: 

− υποδεικνύει ότι το επενδυτικό σύνολο αποτελείται κυρίως από εταιρικά ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης από 

εκδότες που βρίσκονται στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το τρέχον και ευρύτερο γεωγραφικό σύνολο που 

αποτελείται από Αναπτυσσόμενες Χώρες, 

− περιορίζονται οι επενδύσεις σε τίτλους που δεν έχουν ESG αξιολόγηση στο ανώτατο όριο του 10% του 

ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. 

 

Η αναθεωρημένη επενδυτική πολιτική του Υποκεφαλαίου θα είναι η εξής: 

 

Επενδύσεις 

Το Υποκεφάλαιο είναι ένα οικονομικό προϊόν που προωθεί τα χαρακτηριστικά ESG σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού 

περί Γνωστοποιήσεων. 

Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης που εκδίδονται από Ευρωπαίους εκδότες 

Ειδικότερα, το Υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης 

(συμπεριλαμβανομένων των υπό αναίρεση μετατρέψιμων ομολόγων), και τουλάχιστον το 51% του καθαρού ενεργητικού σε 

τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται κυρίως σε Ευρωπαϊκές χώρες. 

Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, το Υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους τύπους 

ομολόγων, σε μετατρέψιμα ομόλογα, σε μέσα χρηματαγοράς, σε καταθέσεις και στα εξής, έως και τα ακόλουθα ποσοστά του 

καθαρού ενεργητικού: 

− μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 

− ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 

Παρόλο που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει ως στόχο να επενδύει σε τίτλους με αξιολόγηση ESG, δεν θα έχουν όλες οι 

επενδύσεις του Υποκεφαλαίου αξιολόγηση ESG και σε καμία περίπτωση οι εν λόγω επενδύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 10% 

του Υποκεφαλαίου. 

.  

Δεν υπάρχουν περιορισμοί αξιολόγησης ή νομίσματος σε αυτές τις επενδύσεις. Στόχος είναι οι επενδύσεις που δεν 

εκφράζονται σε ευρώ να αντισταθμίζονται έναντι του ευρώ. 

 



 

 

8 

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 29.06.2021 

 

Την ίδια ημερομηνία, ο δείκτης αναφοράς θα τροποποιηθεί από τον δείκτη EONIA στον δείκτη Bloomberg Barclays Euro 

Aggregate Corporate Index.  

 

Επιπλέον, η διαδικασία διαχείρισης του Υποκεφαλαίου παρέχει μια πρόσθετη διαδικασία που περιλαμβάνει τον αποκλεισμό 

από τον Δείκτη αναφοράς του 20% των τίτλων με την χαμηλότερη βαθμολογία ESG, κατά την ανάλυση της αξιολόγησης 

ESG έναντι του Δείκτη αναφοράς. 

 

Τέλος, η μέθοδος διαχείρισης κινδύνου για το Υποκεφάλαιο θα αλλάξει από απόλυτη VaR σε μέθοδο βάσει υποχρεώσεων.  
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 29.06.2021 

 

9. Κατηγορία μετοχών Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond Z USD Hgd 

 

Λόγω της ταυτότητας των νομισμάτων μεταξύ της κατηγορίας μετοχών Ζ USD Hgd (Κωδικός ISIN LU2031986123) και του 

Υποκεφαλαίου, και τα δύο εκφρασμένα σε USD, η αναφορά της ονοματολογίας αντιστάθμισης δεν θα πρέπει να εμφανίζεται 

στην ονοματοδοσία καθώς αυτό το χαρακτηριστικό είναι αναποτελεσματικό για αυτή την κατηγορία. Συνεπώς, η ονομασία 

της προαναφερόμενης κατηγορίας θα επικαιροποιηθεί ως εξής: 

 
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond Z USD 

 

 

 

10. Αλλαγή Προσωπικών Δεδομένων 

 

Οι μέτοχοι ενδέχεται να υποχρεούνται τακτικά να παρέχουν επικαιροποιημένα ή πρόσθετα έγγραφα τα οποία διασφαλίζουν 

τη διαρκή ορθή ταυτοποίηση των επενδυτών και των βασικών πραγματικών δικαιούχων. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα θα 

κοινοποιείται βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στο μητρώο μετόχων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει 

τον σύμβουλο, τον διανομέα ή τον αντιπρόσωπο μεταβίβασης για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα σας που 

έχετε εισαγάγει στο μητρώο μετόχων. Λανθασμένα ή μη ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας (όνομα και διεύθυνση) 

ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικά έξοδα στο κεφάλαιο ή τους παρόχους υπηρεσιών του προκειμένου να διορθωθούν και 

να αποκατασταθεί η επικοινωνία μαζί σας. Σε αυτήν την περίπτωση από 29 Ιουλίου 2021 και εξαιρουμένης οποιασδήποτε 

κατάστασης προκαλείται από το A/K ή τους παρόχους υπηρεσιών του, το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τα εν λόγω 

έξοδα σε εσάς (μόνο πραγματικό κόστος, έως 10% του επενδυμένου ενεργητικού σας). 

 

 

Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, μπορείτε να εξαργυρώσετε τις μετοχές σας χωρίς τέλος εξαργύρωσης όπως 

αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds. 

 

Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds καθώς και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές διατίθενται δωρεάν, 

κατόπιν αιτήματος, στην έδρα της εταιρείας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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