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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Αγαπητέ Μέτοχε, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (το «Fund») με το παρόν σας ενημερώνει σχετικά με τη συγχώνευση τριών 

υποκεφαλαίων της Amundi S.F. στο υποκεφάλαιο «Amundi Funds Euro Aggregate Bond» και Amundi Funds European Equity 

ESG Improvers (τα «Απορροφόντα υποκεφάλαια»), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Έχετε μια ποικιλία επιλογών, που εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω.  Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά τις παρεχόμενες 

πληροφορίες. 

 

Enrico Turchi, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης 

 

 

01 Βασικά γεγονότα των συγχωνεύσεων 
 

i. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year σε Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

 

Απορροφούμενο υποκεφάλαιο Απορροφόν υποκεφάλαιο 

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

 

Αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου παρέχεται στα Παραρτήματα 1 και 
2. 

 

ii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Equity Market Plus and Amundi S.F. European Research σε Amundi Funds 

European Equity ESG Improvers 

 

Απορροφόμενα Υποκεφάλαια Απορροφόν υποκεφάλαιο 

Amundi S.F. - European Equity Market Plus 
Amundi Funds European Equity ESG Improvers 

Amundi S.F. - European Research 

 

Αναλυτική σύγκριση μεταξύ των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων και των Απορροφόντων υποκεφαλαίων παρέχεται στα Παραρτήματα 1 
και 2. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: 

19 Νοεμβρίου 2021, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

Πρωταρχικός στόχος της συγχώνευσης είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων σειρών προϊόντων της Amundi Group, 

δημιουργώντας επενδυτικές αποδόσεις και οικονομίες κλίμακας, δεδομένης της εξίσωσης των επενδυτικών στρατηγικών του 

Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ: 

Τα έξοδα της συγχώνευσης θα βαρύνουν την εταιρεία διαχείρισης, εκτός από τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται 

με συναλλαγές. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ:  

Η συγχώνευση είναι σύμφωνη με το κεφάλαιο 8 του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 για τους οργανισμούς συλλογικών 

επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε, και το άρθρο 21 των κανονισμών διαχείρισης της Amundi S.F., καθώς και με το άρθρο 

33 του καταστατικού της Amundi Funds. 
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02 Διαδικασία συγχώνευσης 
 

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ: 

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, όλο το ενεργητικό και παθητικό των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων θα μεταβιβαστεί 

στα Απορροφόντα υποκεφάλαια. Τα Απορροφώμενα υποκεφάλαια θα παύσουν να υφίστανται.  

 

Σε αντάλλαγμα για τις μονάδες της αντίστοιχης κατηγορίας μεοχών των απορροφώμενων υποκεφαλαίων, οι κάτοχοι μονάδων 

των απορροφώμενων υποκεφαλαίων θα λάβουν έναν αριθμό μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών των απορροφόντων 

υποκεφαλαίων, ίσο με τον αριθμό μονάδων που κατέχεται στην σχετική κατηγορία μετοχών των απορροφώμενων 

υποκεφαλαίων πολλαπλασιασμένο με την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία. Οι διαφορές μετοχών εκδίδονται μέχρι τρία 

δεκαδικά ψηφία. 

 

Ο συντελεστής ανταλλαγής θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού των μονάδων της κατηγορίας μετοχών 

των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων την 19η Νοεμβρίου 2021 με την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της σχετικής 

κατηγορίας μετοχών των Απορροφόντων υποκεφαλαίων την ίδια ημερομηνία. 

 

Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, οι κάτοχοι μονάδων των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων θα γίνουν μέτοχοι των 

Απορροφόντων υποκεφαλαίων. 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: 

Ο ελεγκτής της Amundi S.F. θα δημοσιεύσει έκθεση συγχώνευσης, η οποία θα διατίθεται δωρεάν στην έδρα της εταιρείας 

διαχείρισης. 

 

 

03 Επιπτώσεις των συγχωνεύσεων 
 

Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία ουσιώδη επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο ή στις επιδόσεις των Απορροφόντων υποκεφαλαίων 

ούτε σε εσάς υπό την ιδιότητά σας ως μέτοχος των Απορροφόντων υποκεφαλαίων. Το ενεργητικό των Απορροφώμενων 

υποκεφαλαίων θα ευθυγραμμιστεί με τον Επενδυτικό Στόχο και την Πολιτική των Απορροφόντων υποκεφαλαίων. 

 

 

04 Προθεσμίες συναλλαγών 
 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ: 

Μπορείτε να εξαγοράσετε ή να μετατρέψετε τις μετοχές σας χωρίς προμήθεια εξαγοράς ή μετατροπής (εάν υφίστανται) από 

την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης έως και την 12η Νοεμβρίου 2021 στις 14:00 (ώρα Λουξεμβούργου), στην 

ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Οι συναλλαγές μετά από αυτήν την ημερομηνία υπόκεινται στις συνήθεις 

ισχύουσες προμήθειες/αμοιβές. Για τους μετόχους που λειτουργούν μέσω ιταλικών διανομέων, η τελευταία ημέρα για την 

αποδοχή των εντολών είναι η 11η Νοεμβρίου 2021. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ: 

Οι εγγραφές και οι μετατροπές σε μετοχές των Απορροφόντων υποκεφαλαίων δεν θα επηρεάζονται από τη συγχώνευση. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 

Οι μεταφορές μετοχών των Απορροφόντων υποκεφαλαίων δεν θα επηρεάζονται από τη συγχώνευση. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ: 

Μπορείτε να προχωράτε σε εξαγορά ή μετατροπή των μετοχών σας οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης όπως περιγράφεται 

στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds.  



 

4 

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

05 Τι πρέπει να κάνετε; 
 

1. Εάν συμφωνείτε με τη συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια. 

2. Αν προχωρήσετε σε εξαγορά ή μετατροπή της επένδυσής σας πριν την 12η Νοεμβρίου 2021 στις 14:00, δεν θα 

χρεωθείτε με καμία προμήθεια μετατροπής ή εξαγοράς (εάν υφίστανται). Παρακαλώ τοποθετήστε τις οδηγίες 

διαπραγμάτευσης όπως εσείς συνήθως. Ωστόσο, κατά τη μεταφορά μετοχών σε άλλο υποκεφάλαιο της Amundi Funds 

με υψηλότερη προμήθεια πώλησης, θα εφαρμοστεί προμήθεια μετατροπής ίση με τη διαφορά μεταξύ των δύο 

προμηθειών πώλησης. 

 

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Amundi Funds 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 

SICAV 

 

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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06 Παράρτημα 1 – Αναλυτική σύγκριση μεταξύ των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων και 

των Απορροφόντων υποκεφαλαίων 
 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ των Απορροφώμενων υποκεφαλαίων και των 

Απορροφόντων υποκεφαλαίων: 

 

i. Συγχώνευση του «Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year» σε «Amundi Funds Euro Aggregate Bond» 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Νομική μορφή 

Fonds commun de placement, ως Οργανισμός Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο Λουξεμβούργο 

Société d'investissement à capital variable ως Οργανισμός 
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο 
Λουξεμβούργο 

Επενδυτικός στόχος/πολιτική 

Στόχος 
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά 
την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης. 
 
Πολιτική 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κατά κύριο λόγο σε ομόλογα 
που εκφράζονται σε ευρώ και εκδίδονται από φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, υπερεθνικές και δημοτικές 
οντότητες, με εναπομείνασα διάρκεια μεταξύ 3 και 5 
ετών. Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για 
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να 
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, 
αγορές ή ροές εσόδων. 
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην 
παροχή αποδόσεων παρόμοιων με εκείνες ενός δείκτη 
αναφοράς. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) 
έναντι του JP Morgan GBI EMU 3-5 Index. Το 
Υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς το Υποκεφάλαιο 
υπόκειται σε διακριτική διαχείριση, θα εκτίθεται και σε 
εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. 
Το Υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της 
απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι 
περιορισμένη, ενώ, ταυτόχρονα, ο Διαχειριστής επιδιώκει 
να δημιουργήσει πλεονάζουσα απόδοση μέσω της 
διαχείρισης συγκεκριμένων ξεχωριστών στρατηγικών 
διαχείρισης.  
 
Επενδυτική διαδικασία 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες 
βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη Επένδυση» του Ενημερωτικού 

Στόχος 
Η επίτευξη συνδυασμού εισοδήματος και υπεραξίας επί 
του κεφαλαίου (συνολική απόδοση). 
 
Επενδύσεις 
Το Υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε χρεώγραφα 
(ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς) που είναι εκφρασμένα 
σε ευρώ. Οι επενδύσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν 
τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS). 
Πιο συγκεκριμένα, το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 
το 67% του ενεργητικού σε μέσα εκφρασμένα σε ευρώ. 
Αυτά είναι: 
- χρεώγραφα που έχουν εκδοθεί από κυβερνήσεις της 
Ευρωζώνης ή κρατικούς οργανισμούς, ή υπερεθνικούς 
οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα 
- εταιρικοί χρεωστικοί τίτλοι επενδυτικού βαθμού 
- MBS (έως και 20% του καθαρού ενεργητικού του) 
Το υποκεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 50% του 
καθαρού ενεργητικού του σε ομόλογα εκφρασμένα σε 
ευρώ. Αν και συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, 
το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε άλλους 
τύπους χρεωγράφων, σε καταθέσεις και ως ακολούθως 
μέχρι τα ποσοστά αυτά καθαρού ενεργητικού: 
- μετατρέψιμα ομόλογα: 25% 
- μετοχές και τίτλους εξαγοράς μετοχών: 10% 
- ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ: 10% 
Η έκθεση του Υποκεφαλαίου σε υπό αναίρεση 
μετατρέψιμα ομόλογα περιορίζεται στο 10% του 
καθαρού ενεργητικού. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια 
αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις 
ισχύουσες προμήθειες) έναντι του Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate (E) Index (ο «Δείκτης αναφοράς») κατά 
τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. Το 
υποκεφάλαιο είναι εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες 
του δείκτη αναφοράς, ωστόσο, καθώς υπόκειται σε 
ελεύθερη διαχείριση, είναι εκτεθειμένο και σε εκδότες 
που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς. Το 
υποκεφάλαιο παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε 
σχέση με τον δείκτη αναφοράς και η έκταση της 
απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι 
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Δελτίου. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα συνθέσει ένα 
χαρτοφυλάκιο που διατηρεί ένα επίπεδο κινδύνου 
παρόμοιο με εκείνο του JP 
Morgan GBI EMU 3-5 Index, με την ικανότητα να παρέχει 
βελτιωμένη απόδοση μέσω της χρήσης μιας ξεχωριστής 
στρατηγικής διαχείρισης (overlay) που περιλαμβάνει 
διαχείριση του κινδύνου και έχει σχεδιαστεί για να 
αυξήσει τις αποδόσεις του υποκεφαλαίου, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τη σχετική απόκλιση από την απόδοση του 
δείκτη. Συνήθως, η ξεχωριστή στρατηγική διαχείρισης 
στοχεύει σε spread κρατικών τίτλων και διαρκείας και 
επενδυτικές στρατηγικές που σχετίζονται με τα επιτόκια 
και επιδιώκει να αξιοποιήσει τις διαφορές τιμών μεταξύ 
των συσχετιζόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων ή 
μπορεί επίσης να βασίζεται στην κατεύθυνση που 
ακολουθεί ένας συγκεκριμένος τίτλος. 

σημαντική. 
 
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση 
διάφορων κινδύνων και για την αποδοτική διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου. Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί 
πιστωτικά παράγωγα (έως 40% του καθαρού 
ενεργητικού). 
 
Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες 
βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη Επένδυση» του Ενημερωτικού 
Δελτίου. Η ομάδα επενδύσεων αναλύει τα επιτόκια και τις 
οικονομικές τάσεις (top-down) για να εντοπίσει τον 
τομέα της αγοράς ομολόγων που φαίνεται πιθανόν να 
προσφέρει την καλύτερη απόδοση σταθμισμένη κατά τον 
κίνδυνο. Στη συνέχεια, η ομάδα επενδύσεων χρησιμοποιεί 
τεχνική ανάλυση αλλά και ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών, 
συμπεριλαμβανομένης πιστωτικής ανάλυσης, για να 
επιλέξει εκδότες και τίτλους (bottom-up) και να 
διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 

Προφίλ του μέσου επενδυτή 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και 
με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις επενδύσεις σε 
υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του συνόλου 
του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
• Που επιδιώκουν αύξηση της αξίας της επένδυσής τους κατά τη 
διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης. 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις 
επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
• Που επιδιώκουν την αύξηση της αξίας της επένδυσής 
τους και την εξασφάλιση εισοδήματος κατά τη διάρκεια 
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.  
 

Βασικοί κίνδυνοι 

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Συλλογικές Επενδύσεις 

• Αντισυμβαλλόμενος 

• Πίστωση 

• Νόμισμα 

• Παράγωγα 

• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Επιτόκιο 

• Ρευστότητα  

• Αγορά 

• Λειτουργία 

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 
 

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Αντισυμβαλλόμενος 

• Πίστωση 

• Νόμισμα 

• Αθέτηση υποχρεώσεων 

• Παράγωγα 

• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Υψηλή Απόδοση 

• Επιτόκιο 

• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

• Ρευστότητα  

• Διαχείριση 

• Αγορά 

• MBS/ABS 

• Λειτουργία 

• Προπληρωμή και παράταση 

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 
 

Έκθεση ενεργητικού στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT) 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Αναμενόμενο: 55% 
Μέγιστο: 75% 

• Συναλλαγή επαναγοράς και αντίστροφης 
επαναγοράς 

 
Αναμενόμενο: 15% 
Μέγιστο: 100% 
 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειστής) 

 
Αναμενόμενο: 30% 
Μέγιστο: 90% 
 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειολήπτης) 

 
Αναμενόμενο: 0% 
Μέγιστο: 20% 

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης 

Δεν εφαρμόζεται Δείκτης Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E) 

Διαπραγμάτευση μονάδων / μετοχών 

Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο 
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την 
ίδια ημέρα, στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν 
λόγω ημέρα. 

Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά 
έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη 
ημέρα θα υποβάλλονται κατά κανόνα προς επεξεργασία 
στη NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας 
αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το 
αργότερο σε Η+3 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

ii. Συγχώνευση του «Amundi S.F. - European Equity Market Plus» σε «Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers» 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Νομική μορφή 

Fonds commun de placement, ως Οργανισμός Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο Λουξεμβούργο 

Société d'investissement à capital variable ως Οργανισμός 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο 

Λουξεμβούργο 

Επενδυτικός στόχος/πολιτική 

Στόχος 
Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά 
την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης. 
 
Πολιτική 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα 
μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν 
την έδρα τους ή το μεγαλύτερο μέρος των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% 
του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 
Το Υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για 
τον περιορισμό διάφορων κινδύνων, για την αποδοτική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και προκειμένου να 
αποκτήσει έκθεση σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, 
αγορές ή ροές εσόδων. 
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το υποκεφάλαιο 
επιδιώκει μια επενδυτική στρατηγική που στοχεύει στην 
παροχή αποδόσεων παρόμοιων με εκείνες ενός δείκτη 
αναφοράς.  
 
Δείκτης αναφοράς 
Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) 
έναντι του MSCI Europe Index. Το Υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, 
ωστόσο, καθώς το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε διακριτική 
διαχείριση, θα εκτίθεται και σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι περιορισμένη. 
 
Επενδυτική Διαδικασία 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες 
βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη Επένδυση» του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα δημιουργήσει ένα 
χαρτοφυλάκιο που διατηρεί ένα επίπεδο κινδύνου που 
είναι παρόμοιο με εκείνο του δείκτη MSCI Europe, με την 
ικανότητα να παρέχει βελτιωμένη απόδοση μέσω της 
χρήσης εσωτερικά αναπτυγμένων ποσοτικών μοντέλων 
επιλογής μετοχών και έρευνας, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τη σχετική απόκλιση από την απόδοση του 
δείκτη. 

Στόχος 
Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας 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. Το υποκεφάλαιο 
επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών 
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην 
Ευρώπη. 
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 συναλλάγματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, 
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες 
μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με 
μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς, καταθέσεις και έως το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) 
έναντι του δείκτη MSCI Europe Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, 
ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα 
επενδύεται σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο 
δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την 
έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και 
η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα ευρύ 
φάσμα δεικτών της αγοράς, που δεν αξιολογούν ούτε 
περιλαμβάνουν συνιστώσες ανάλογα με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για αυτόν το λόγο 
δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. 
Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη 
αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  
 
Παράγωγα 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση 
κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή 
βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή 
άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων 
παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές). 
 
Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Αειφόρες 
Επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας σε 
εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική 
προσέγγιση ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές 
τους. Ο διαχειριστής επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές 
ευκαιρίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς 
της δημιουργίας alpha, εστιάζοντας στην ένταξη 
εταιρειών που θα γίνουν μελλοντικά ισχυρές στον τομέα 
ESG, ενώ παράλληλα θα επενδύουν σε εταιρείες που 
πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους κλάδους τους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του Δείκτη 
αναφοράς, η επίδοση ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη 
μέση επίδοση ενός τίτλου με τον κλάδο του εκδότη του 
τίτλου, σε σχέση με καθένα από τα τρία 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. 
Κατά την ανάλυση της αξιολόγησης ESG έναντι του δείκτη 
αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με την 
αξιολόγηση ESG του δείκτη αναφοράς του, μετά τον 
αποκλεισμό από τον δείκτη αναφοράς του 20% των 
τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ESG.  
 

Ταξινόμηση στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων 

Άρθρο 6 Υποκεφάλαιο Άρθρο 8 Υποκεφάλαιο 

Προφίλ του μέσου επενδυτή 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις 
επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.  
• Που επιδιώκουν αύξηση της αξίας της επένδυσής τους 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 
• Χαρακτηρίζεται ως μετοχικό υποκεφάλαιο για 
φορολογικούς λόγους στη Γερμανία.  

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις 
επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
• Που επιδιώκουν αύξηση της αξίας της επένδυσής τους 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 

Βασικοί κίνδυνοι 

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Συλλογικές Επενδύσεις 

• Αντισυμβαλλόμενος  

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Συγκέντρωση 

• Αντισυμβαλλόμενος 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

• Νόμισμα 

• Παράγωγα 

• Μετοχή  

• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Ρευστότητα 

• Αγορά 

• Λειτουργία 

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 

• Νόμισμα 

• Αθέτηση υποχρεώσεων 

• Παράγωγα 

• Μετοχή 

• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

• Ρευστότητα  

• Διαχείριση 

• Αγορά 

• Λειτουργία  

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 

Έκθεση ενεργητικού στις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS) 

Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 10% (μόνο αβάσιμο) 

Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 100% 

Έκθεση ενεργητικού στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT) 

Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 25% 

• Συναλλαγή επαναγοράς και αντίστροφης 
επαναγοράς 

 
Αναμενόμενο: 0% 
Μέγιστο: 20% 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειστής) 

 
Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 90% 
 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειολήπτης) 

 
Αναμενόμενο: 0% 
Μέγιστο: 20% 
 

Προτεινόμενη περίοδος κατοχής 

6 έτη 5 έτη 

Διαπραγμάτευση μονάδων / μετοχών 

Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο 
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την 
ίδια ημέρα, στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν 
λόγω ημέρα. 

Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά 
έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη 
ημέρα θα υποβάλλονται κατά κανόνα προς επεξεργασία 
στη NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας 
αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το 
αργότερο σε Η+3. 

 

iii. Συγχώνευση του «Amundi S.F. – European Research» σε «Amundi Funds European Equity ESG Improvers» 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Νομική μορφή 

Fonds commun de placement, ως Οργανισμός Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο Λουξεμβούργο 

Société d'investissement à capital variable ως Οργανισμός 

Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες στο 

Λουξεμβούργο 

Επενδυτικός στόχος/πολιτική 

Στόχος Στόχος 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Επιδιώκει να αυξήσει την αξία της επένδυσής σας κατά 
την προτεινόμενη περίοδο διακράτησης. 
 
Πολιτική 
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα 
μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή ασκούν το 
μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους στην 
Ευρώπη. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ. 
Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα, και 
ιδίως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και 
προθεσμιακές συμβάσεις,  για να περιορίσει τους 
διάφορους κινδύνους ή με σκοπό την αποδοτική 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) 
έναντι του MSCI Europe Index. Το Υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, 
ωστόσο, καθώς το Υποκεφάλαιο υπόκειται σε διακριτική 
διαχείριση, θα εκτίθεται και σε εκδότες που δεν 
περιλαμβάνονται στο δείκτη αναφοράς. Το Υποκεφάλαιο 
παρακολουθεί την έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον 
δείκτη αναφοράς και η έκταση της απόκλισης από τον 
δείκτη αναφοράς αναμένεται να είναι σημαντική. 
 
Επενδυτική Διαδικασία 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία και 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των 
επενδυτικών αποφάσεων στους Παράγοντες 
βιωσιμότητας όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην 
ενότητα «Βιώσιμη Επένδυση» του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί έναν 
συνδυασμό έρευνας ποιοτικών και θεμελιωδών μεγεθών 
ώστε να εντοπίζει μετοχές με υψηλές μακροπρόθεσμες 
προοπτικές. 

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας 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. Το υποκεφάλαιο 
επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών εταιρειών 
που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται κυρίως στην 
Ευρώπη. 
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 συναλλάγματος σε αυτές τις 
επενδύσεις. 
Παράλληλα με τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω πολιτικές, 
το υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλες 
μετοχές, χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με 
μετοχές, μετατρέψιμα ομόλογα, ομόλογα, μέσα 
χρηματαγοράς, καταθέσεις και έως το 10% του 
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ. 
 
Δείκτης αναφοράς 
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και 
επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) 
έναντι του δείκτη MSCI Europe Index (ο «Δείκτης 
αναφοράς») κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης 
περιόδου διακράτησης. Το υποκεφάλαιο είναι 
εκτεθειμένο κυρίως στους εκδότες του δείκτη αναφοράς, 
ωστόσο, καθώς υπόκειται σε ελεύθερη διαχείριση, θα 
επενδύεται σε εκδότες που δεν περιλαμβάνονται στο 
δείκτη αναφοράς. Το υποκεφάλαιο παρακολουθεί την 
έκθεση σε κίνδυνο σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς και 
η έκταση της απόκλισης από τον δείκτη αναφοράς 
αναμένεται να είναι σημαντική. Επιπλέον, το 
υποκεφάλαιο έχει ορίσει τον δείκτη αναφοράς ως δείκτη 
αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού περί 
Γνωστοποιήσεων. Ο δείκτης αναφοράς είναι ένα ευρύ 
φάσμα δεικτών της αγοράς, που δεν αξιολογούν ούτε 
περιλαμβάνουν συνιστώσες ανάλογα με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και για αυτόν το λόγο 
δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά που προωθούνται από το υποκεφάλαιο. 
Πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Δείκτη 
αναφοράς παρέχονται στη διεύθυνση www.amundi.com.  
 
Παράγωγα 
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση 
κινδύνων, την αποδοτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου 
και την απόκτηση έκθεσης (μακροπρόθεσμη ή 
βραχυπρόθεσμη) σε περιουσιακά στοιχεία, αγορές ή 
άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων 
παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές). 
 
Διαδικασία διαχείρισης 
Το Υποκεφάλαιο ενσωματώνει τους Παράγοντες 
βιωσιμότητας στην επενδυτική του διαδικασία όπως 
περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα «Αειφόρες 
Επενδύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο διαχειριστής 
επενδύσεων στοχεύει στην παροχή alpha επενδύοντας σε 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

εταιρείες που εφαρμόζουν ή θα εφαρμόσουν μια θετική 
προσέγγιση ESG στις επιχειρηματικές δραστηριότητές 
τους. Ο διαχειριστής επενδύσεων εντοπίζει επενδυτικές 
ευκαιρίες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς 
της δημιουργίας alpha, εστιάζοντας στην ένταξη 
εταιρειών που θα γίνουν μελλοντικά ισχυρές στον τομέα 
ESG, ενώ παράλληλα θα επενδύουν σε εταιρείες που 
πρωτοπορούν στον τομέα ESG στους κλάδους τους. 
Επιπλέον, το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει 
αξιολόγηση ESG του χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από 
εκείνη του Δείκτη αναφοράς. Κατά τον προσδιορισμό της 
αξιολόγησης ESG του υποκεφαλαίου και του Δείκτη 
αναφοράς, η επίδοση ESG αξιολογείται συγκρίνοντας τη 
μέση επίδοση ενός τίτλου με τον κλάδο του εκδότη του 
τίτλου, σε σχέση με καθένα από τα τρία 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. 
Κατά την ανάλυση της αξιολόγησης ESG έναντι του δείκτη 
αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με την 
αξιολόγηση ESG του δείκτη αναφοράς του, μετά τον 
αποκλεισμό από τον δείκτη αναφοράς του 20% των 
τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ESG.  

Ταξινόμηση στο πλαίσιο του Κανονισμού περί Γνωστοποιήσεων 

Άρθρο 6 Υποκεφάλαιο Άρθρο 8 Υποκεφάλαιο 

Προφίλ του μέσου επενδυτή 

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις 
επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.  
• Που επιδιώκουν αύξηση της αξίας της επένδυσής τους 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 
• Χαρακτηρίζεται ως μετοχικό υποκεφάλαιο για 
φορολογικούς λόγους στη Γερμανία.  

Συνιστάται για ιδιώτες επενδυτές 
• Με βασικές γνώσεις στις επενδύσεις σε αμοιβαία 
κεφάλαια και με μηδενική ή περιορισμένη εμπειρία στις 
επενδύσεις σε υποκεφάλαια ή παρόμοια κεφάλαια. 
• Που κατανοούν τον κίνδυνο απώλειας μέρους ή του 
συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
• Που επιδιώκουν αύξηση της αξίας της επένδυσής τους 
κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης περιόδου 
διακράτησης. 

Βασικοί κίνδυνοι 

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Συλλογικές Επενδύσεις 

• Συγκέντρωση 

• Αντισυμβαλλόμενος  

• Παράγωγα 

• Τίτλος  

• Αγορά 

• Λειτουργία 

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 
 

Κατάλογος κινδύνων 
 

• Συγκέντρωση 

• Αντισυμβαλλόμενος 

• Νόμισμα 

• Αθέτηση υποχρεώσεων 

• Παράγωγα 

• Μετοχή 

• Αντιστάθμιση κινδύνων 

• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

• Ρευστότητα  

• Διαχείριση 

• Αγορά 

• Λειτουργία 

• Κίνδυνος βιώσιμης επένδυσης 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Έκθεση ενεργητικού στις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS) 

Αναμενόμενο: 10% 
Μέγιστο: 20% (μόνο αβάσιμο) 

Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 100% 

Έκθεση ενεργητικού στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT) 

Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 25% 

• Συναλλαγή επαναγοράς και αντίστροφης 
επαναγοράς 

 
Αναμενόμενο: 0% 
Μέγιστο: 20% 
 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειστής) 

 
Αναμενόμενο: 5% 
Μέγιστο: 90% 
 

• Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο 
λειτουργεί ως δανειολήπτης) 

 
Αναμενόμενο: 0% 
Μέγιστο: 20% 
 

Διαπραγμάτευση μονάδων / μετοχών 

Οι εντολές που λαμβάνονται από τον Υπεύθυνο 
Μεταβιβάσεων πριν τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης μια Εργάσιμη Ημέρα θα διεκπεραιώνονται την 
ίδια ημέρα, στην ΚΑΕ που θα υπολογίζεται για την εν 
λόγω ημέρα. 

Τα αιτήματα που λαμβάνονται και γίνονται αποδεκτά 
έως τις 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης σε εργάσιμη 
ημέρα θα υποβάλλονται κατά κανόνα προς επεξεργασία 
στη NAV (καθαρή αξία ενεργητικού) εκείνης της ημέρας 
αποτίμησης (Η). Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το 
αργότερο σε Η+3. 

 

 

 

07 Παράρτημα 2 – Πίνακας συγχωνεύσεων μονάδων και κατηγοριών μετοχών κατά ISIN 

 

Οι κατηγορίες μετοχών των απορροφώμενων υποκεφαλαίων θα συγχωνευθούν στις αντίστοιχες κατηγορίες μετοχών (στο 

ίδιο νόμισμα) των απορροφόντων υποκεφαλαίων. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις κύριες διαφορές μεταξύ της κατηγορίας μετοχών των Απορροφώμενων 

υποκεφαλαίων και των κατηγοριών μετοχών των Απορροφόντων υποκεφαλαίων.  

 

a) Συγχώνευση του «Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year» σε «Amundi Funds Euro Aggregate Bond» 

 

i. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class A – EUR (AD) Distributing (LU0281584838) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond – Class A2 EUR (AD) Distributing (LU1103159619) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class A - EUR (AD) Distributing 

LU0281584838 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class A2 EUR (AD) Distributing 

LU1103159619 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class A - EUR (AD) Distributing 

LU0281584838 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class A2 EUR (AD) Distributing 

LU1103159619 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.73% 1.15% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.60% 0.90% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

 

ii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class A EUR Non-Distributing (LU0367809836) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - Class A2 EUR Non-Distributing (LU1103159536) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class A EUR Non-Distributing 

LU0367809836 

Απορροφόν υποκεφάλαιο 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class A2 EUR Non-Distributing 

LU1103159536 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.73% 1.15% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.60% 0.90% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

 

 

iii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year - Class E EUR Non-Distributing (LU0271691478) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - Class E2 EUR Non-Distributing (LU1882468009) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class E EUR Non-Distributing 

LU0271691478 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class E2 EUR Non-Distributing  

LU1882468009 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.20% 0.95% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 1.75% 4.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.05% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

 

iv. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class F EUR Non-Distributing (LU0279958887) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - F EUR Non-Distributing (LU1882468348) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year 

Class F EUR Non-Distributing 

LU0279958887 

Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

Class F EUR Non-Distributing 

LU1882468348 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year 

Class F EUR Non-Distributing 

LU0279958887 

Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

Class F EUR Non-Distributing 

LU1882468348 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.75% 1.45% 

Προμήθεια Απόδοσης Δεν εφαρμόζεται 20.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.60% 1.20% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

 

v. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class H EUR Non-Distributing (LU0332132553) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond – Class M2 EUR Non-Distributing (LU1882469072) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class H EUR Non-Distributing  

LU0332132553 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class M2 EUR Non-Distributing 

LU1882469072 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.68% 0.56% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 2.00% Καμία 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.55% 0.45% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.10% 

Φόρος συμμετοχής (taxe 
d’abonnement) 

0.05% 0.01% 

 

vi. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class I EUR Non-Distributing (LU0400221809) σε Amundi 

Funds Euro Aggregate Bond – Class I2 EUR Non-Distributing (LU1882468694) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class I EUR Non-Distributing 

LU0400221809 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond  

Class I2 EUR Non-Distributing 

LU1882468694 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.49% 0.51% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.10% 

 

vii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year – Class R EUR Non-Distributing (LU1706853774) σε 

Amundi Funds Euro Aggregate Bond – Class R2 EUR Non-Distributing (LU1882469312) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class R EUR Non-Distributing 

LU1706853774 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

R2 EUR Non-Distributing 

LU1882469312 

Σύνθετος δείκτης κινδύνου και 
ανταμοιβής 

2 3 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.53% 0.70% 
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους 13 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - Euro Curve 3-5Year  

Class R EUR Non-Distributing 

LU1706853774 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds Euro Aggregate Bond 

R2 EUR Non-Distributing 

LU1882469312 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.40% 0.45% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

b) Συγχώνευση του «Amundi S.F. - European Equity Market Plus» σε «Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers» 

 

i. Συγχώνευση του Amundi S.F. – European Equity Market Plus Class A CHF Non-Distributing (LU0536711871) 

σε Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class A2 CHF Non-Distributing (LU2359306847) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Equity Market 

Plus  

Class A CHF Non-Distributing 

LU0536711871 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class A2 CHF Non-Distributing 

LU2359306847 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.64% 1.80% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.50% 1.55% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

 

ii. Συγχώνευση του Amundi S.F. – European Equity Market Plus Class A EUR Non-Distributing (LU0380935170) 

σε Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class A2 EUR Non-Distributing (LU2359306920) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Equity Market 

Plus  

Class A EUR Non-Distributing 

LU0380935170 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class A2 EUR Non-Distributing  

LU2359306920 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.64% 1.80% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.50% 1.55% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

 

iii. Συγχώνευση του Amundi S.F. – European Equity Market Plus Class E EUR Non-Distributing (LU0285097662) 

σε Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class E2 EUR Non-Distributing (LU2151176695) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Equity Market 

Plus  

Class E EUR Non-Distributing 

LU0285097662 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class E2 EUR Non-Distributing  

LU2151176695 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.79% 1.60% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 4.75% 4.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.65% 1.35% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.20% 
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iv. Συγχώνευση του Amundi S.F. – European Equity Market Plus Class H EUR Non-Distributing (LU0383420295) 

σε Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class M2 EUR Non-Distributing (LU2151177230) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: 

 Amundi S.F. - European Equity Market 

Plus 

Class H EUR Non-Distributing  

LU0383420295 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 
Improvers  

Class M2 EUR Non-Distributing 

LU2151177230 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.49% 0.81% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 2.00% Καμία 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.35% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.10% 

Φόρος συμμετοχής (taxe 
d’abonnement) 

0.05% 0.01% 

 

v. Συγχώνευση του Amundi S.F. – European Equity Market Plus Class I EUR Non-Distributing (LU1619842302) 

σε Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class I2 EUR Non-Distributing (LU2330497277) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Equity Market 

Plus 

Class I EUR Non-Distributing 

LU1619842302 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class I2 EUR Non-Distributing 

LU2330497277 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.35% 0.81% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.25% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.10% 

 

c) Συγχώνευση του «Amundi S.F. - European Research» σε «Amundi Funds European Equity ESG Improvers» 

 

i. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class A USD Non-Distributing (LU1920533236) σε 

Amundi Funds European Equity ESG Improvers – Class A USD Non-Distributing (LU2359307068) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class A USD Non-Distributing  

LU1920533236 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 
Improvers  

Class A USD Non-Distributing 

LU2359307068 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.63% 1.60% 

Προμήθεια Απόδοσης 15.00% 20.00% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.50% 1.35% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

ii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class A EUR Non-Distributing (LU1920533400) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers - Class A EUR Non-Distributing (LU2151176349) 
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class A EUR Non-Distributing 

LU1920533400 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class A EUR Non-Distributing 

LU2151176349 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.63% 1.60% 

Προμήθεια Απόδοσης 15.00% 20.00% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 5.00% 4.50% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.50% 1.35% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

 

iii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class C EUR Non-Distributing (LU1920533749) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class C EUR Non-Distributing (LU2359307498) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class C EUR Non-Distributing 

LU1920533749 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class C EUR Non-Distributing 

LU2359307498 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2.63% 2.60% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.50% 1.35% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

 

iv. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research - Class E EUR Non-Distributing (LU1920533822) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class E2 EUR Non-Distributing (LU2151176695)  

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class E EUR Non-Distributing 

LU1920533822 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class E2 EUR Non-Distributing 

LU2151176695 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 1.65% 1.60% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 4.75% 4.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.50% 1.35% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.20% 

 

v.  Amundi S.F. - European Research – Class F EUR Non-Distributing (LU1920534044) σε Amundi Funds European 

Equity ESG Improvers - Class F EUR Non-Distributing (LU2151176778) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research 

 Class F EUR Non-Distributing 

LU1920534044 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class F EUR Non-Distributing 

LU2151176778 

Προμήθεια Απόδοσης 25.00% 20.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 2.25% 2.15% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται  0.20% 
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vi. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class G EUR Non-Distributing (LU1920534127) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class G EUR Non-Distributing (LU2151176851) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class G EUR Non-Distributing  

LU1920534127 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class G EUR Non-Distributing 

LU2151176851 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 2.15% 1.75% 

Προμήθεια Διάθεσης 0.50% 0.35% 

Προμήθεια Απόδοσης Δεν εφαρμόζεται 20.00% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 1.50% 1.15% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.20% 

 

vii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class H EUR Non-Distributing (LU1920534390) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class M2 EUR Non-Distributing (LU2151177230) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class H EUR Non-Distributing 

LU1920534390 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class M2 EUR Non-Distributing 

LU2151177230 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.93% 0.81% 

Χρέωση εισόδου (μέγ.) 2.00% Καμία 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.80% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.10% 

Φόρος συμμετοχής (taxe 
d’abonnement) 

0.05% 0.01% 

 

viii. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class I EUR Non-Distributing (LU1920534473) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class I2 EUR Non-Distributing (LU2330497277)  

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class I EUR Non-Distributing 

LU1920534473 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 
Improvers  

Class I2 EUR Non-Distributing 

LU2330497277 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.74% 0.81% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.65% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται 0.10% 

 

ix. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class I USD Non-Distributing (LU1920534556) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class I2 USD Non-Distributing (LU2359307571) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class I USD Non-Distributing  

LU1920534556 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class I2 USD Non-Distributing 

LU2359307571 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.74% 0.81% 
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:  

Amundi S.F. - European Research  

Class I USD Non-Distributing  

LU1920534556 

Απορροφόν υποκεφάλαιο:  

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers  

Class I2 USD Non-Distributing 

LU2359307571 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.65% 0.70% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.)  Δεν εφαρμόζεται  0.10% 

 

x. Συγχώνευση του Amundi S.F. - European Research – Class R EUR Non-Distributing (LU1920534630) σε Amundi 

Funds European Equity ESG Improvers – Class R2 EUR Non-Distributing (LU2359307654) 

 

 

Απορροφώμενο υποκεφάλαιο: 

Amundi S.F. - European Research 

Class R EUR Non-Distributing 

LU1920534630 

Απορροφόν υποκεφάλαιο: 

Amundi Funds European Equity ESG 

Improvers 

Class R2 EUR Non-Distributing 

LU2359307654 

Τρέχουσες επιβαρύνσεις 0.88% 1.15% 

Προμήθεια διαχείρισης (μέγ.) 0.75% 0.90% 

Προμήθεια διεκπεραίωσης (μέγ.) Δεν εφαρμόζεται 0.20% 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Amundi Funds 

5, Allée Scheffer, 

L - 2520 Λουξεμβούργο, 

Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 


