Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους του:
First Eagle Amundi
29 Ιουλίου 2022
Λουξεμβούργο
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους

29 Ιουλίου 2022

Αγαπητέ Μεριδιούχε,
Εμείς, το διοικητικό συμβούλιο του First Eagle Amundi (το «Κεφάλαιο»), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για
την απόφασή μας να τροποποιήσουμε την επενδυτική πολιτική και/ή την ανακοίνωση σχετικά με τους κινδύνους
κάθε ενός από τα τρία Υποκεφάλαια του Κεφαλαίου, όπως παρουσιάζεται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα,
προκειμένου να ενισχύσουμε την ακρίβεια, κυρίως στο επίπεδο έκθεσης σε εμπορεύματα, καθώς και όσον αφορά
την ποιότητα των επιλέξιμων τίτλων.
First Eagle Amundi
International Fund
Έκθεση έως και 10% στα
εμπορεύματα που
περιλαμβάνονται στην
επενδυτική πολιτική, σύμφωνα
με τον παράγοντα κινδύνου που
έχει ήδη γνωστοποιηθεί 2
Επενδύσεις έως και 25% στα
ομόλογα κάτω του επενδυτικού
βαθμού που περιλαμβάνονται
στην επενδυτική πολιτική και
εκφράζονται στον παράγοντα
κινδύνου

Οι παράγοντες κινδύνου
αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με
την επικαιροποιημένη
επενδυτική πολιτική

First Eagle Amundi
Income Builder Fund
Έκθεση έως και 10% στα
εμπορεύματα που
περιλαμβάνονται στην
επενδυτική πολιτική, σύμφωνα
με τον παράγοντα κινδύνου
που έχει ήδη γνωστοποιηθεί
Επενδύσεις έως και 50% στα
ομόλογα κάτω του επενδυτικού
βαθμού που περιλαμβάνονται στην
επενδυτική πολιτική, για την
αντικατάσταση της προηγούμενης
αναφοράς ότι δεν υπάρχουν
περιορισμοί ως προς την
πιστοληπτική αξιολόγηση, και
εκφράζονται στον παράγοντα
κινδύνου
Δεν υπάρχουν ενεργές
επενδύσεις σε τίτλους εκδοτών
σε δυσμενή κατάσταση,
παθητικά αποκτηθέντες (π.χ.
λόγω υποβάθμισης μετά την
αγορά) τίτλοι εκδοτών σε
δυσμενή κατάσταση μπορεί να
διακρατούνται σε ποσοστό έως
και 5% του καθαρού
ενεργητικού
Οι παράγοντες κινδύνου
αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με
την επικαιροποιημένη
επενδυτική πολιτική

Ο ήδη γνωστοποιημένος
«Κίνδυνος αναπτυσσόμενων
χωρών» αντικαταστάθηκε από
τον «Κίνδυνο Αναδυόμενων
Αγορών» προκειμένου να
αποφεύγεται τυχόν
παρανάγνωση ή σύγχυση με
τον όρο «Αναπτυγμένες
χώρες».

Ο ήδη γνωστοποιημένος
«Κίνδυνος αναπτυσσόμενων
χωρών» αντικαταστάθηκε από
τον «Κίνδυνο Αναδυόμενων
Αγορών» προκειμένου να
αποφεύγεται τυχόν
παρανάγνωση ή σύγχυση με
τον όρο «Αναπτυγμένες
χώρες».

Δεν υπάρχουν ενεργές επενδύσεις
σε τίτλους εκδοτών σε δυσμενή
κατάσταση, παθητικά αποκτηθέντες
(π.χ. λόγω υποβάθμισης μετά την
αγορά) τίτλοι εκδοτών σε δυσμενή
κατάσταση μπορεί να
διακρατούνται σε ποσοστό έως και
5% του καθαρού ενεργητικού

First Eagle Amundi
Sustainable Value Fund 1
Μείωση της μέγιστης
έκθεσης σε εμπορεύματα
από 30% σε 25%

Παθητικά αποκτηθέντες (π.χ.
λόγω υποβάθμισης μετά την
αγορά) τίτλοι εκδοτών σε
δυσμενή κατάσταση μπορεί
να διακρατούνται σε
ποσοστό έως και 5% του
καθαρού ενεργητικού
Οι παράγοντες κινδύνου
αναθεωρήθηκαν σύμφωνα
με την επικαιροποιημένη
επενδυτική πολιτική

Ο ήδη γνωστοποιημένος
«Κίνδυνος αναπτυσσόμενων
χωρών» αντικαταστάθηκε
από τον «Κίνδυνο
Αναδυόμενων Αγορών»
προκειμένου να αποφεύγεται
τυχόν παρανάγνωση ή
σύγχυση με τον όρο
«Αναπτυγμένες χώρες».

Το Κεφάλαιο δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα.
Κατά την περίοδο που άρχισε από τον Φεβρουάριο του 2020, το Υποκεφάλαιο είχε αυξημένη έκθεση σε εμπορεύματα, η οποία ανερχόταν έως και στο 12,9% του
καθαρού ενεργητικού.

1
2

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους

29 Ιουλίου 2022

Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω ενίσχυση της διαφάνειας της επενδυτικής πολιτικής και/ή της ανακοίνωσης
σχετικά με τους κινδύνους δεν μεταβάλλει την ουσία της επενδυτικής πολιτικής και της διαδικασίας
διαχείρισης που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε κάθε ένα από τα εν λόγω τρία Υποκεφάλαια του
Κεφαλαίου.
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Κεφαλαίου και τα Έγγραφα με τις Βασικές Πληροφορίες για τον Επενδυτή
διατίθενται δωρεάν στην έδρα του.
Οι επενδυτές μπορούν, ως συνήθως, να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους χωρίς προμήθειες εξαγοράς.
Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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