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Αγαπητέ Μεριδιούχε, 

Κατόπιν της συγχώνευσης της Pioneer Investments με τον όμιλο Amundi τον Ιούλιο του 2017, η 

Amundi βρίσκεται πλέον στην ηγετική θέση στην αγορά και μεταξύ των δέκα κορυφαίων εταιρειών 

διαχείρισης ενεργητικού παγκοσμίως.   

Τώρα, προχωράμε στην επόμενη φάση μιας διαδικασίας ενοποίησης πολλαπλών σταδίων, με σκοπό 

να προσφέρουμε μια ενισχυμένη σειρά προϊόντων, με ισχύ και εκτεταμένες γνώσεις στις τοπικές και 

παγκόσμιες επενδύσεις, σε κάθε κατηγορία ενεργητικού.   

Στο αρχικό στάδιο της ενοποίησης των δύο πετυχημένων ομίλων διαχείρισης ενεργητικού, θα 

περιλαμβάνεται η ευθυγράμμιση και η μετονομασία των νομικών προσώπων και των δραστηριοτήτων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν εταιρείες εντός του 

ομίλου Amundi και σε σχέση με τον Οργανισμό, δημοσιεύοντας πληροφορίες στον ιστότοπο 

https://www.amundi.lu/retail/layout/set/body/Common-Content/Shareholder-information. Αυτές οι 

αλλαγές μπορεί να αφορούν τον διορισμό νέου διευθυντή επενδύσεων στην Amundi για το 

υποκεφάλαιο σας, αλλαγή της επωνυμίας ή συγχώνευση οποιασδήποτε εταιρείας ομίλου που ορίζεται 

ή ανατίθεται από την εταιρεία διαχείρισης του Οργανισμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια αλλαγή 

στον όμιλο Amundi που επηρεάζει τον Οργανισμό ή τα υποκεφάλαια. Ανατρέξτε στον ιστότοπο για τις 

τελευταίες πληροφορίες.  

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης, θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τις 

παρακάτω αλλαγές:   

- Η Amundi Luxembourg S.A. που λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης του Οργανισμού, θα 

απορροφηθεί από την Pioneer Asset Management S.A. Κατά συνέπεια, η επωνυμία της 

Pioneer Asset Management S.A. θα τροποποιηθεί σε « Amundi Luxembourg S.A. ». 

- Η Amundi Smith Breeden LLC που λειτουργεί ως διευθύντρια επενδύσεων των υποκεφαλαίων 

Amundi Funds Bond Global High Yield, Amundi Funds Bond US Corporate και Amundi Funds 

US Aggregate θα απορροφηθεί από την Amundi Pioneer Asset Management Inc. 

Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. 

 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

https://www.amundi.lu/retail/layout/set/body/Common-Content/Shareholder-information

