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Λουξεμβούργο, 28 Φεβρουαρίου 2018 
 

Αγαπητέ Μεριδιούχε, 
 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ακόλουθη αλλαγή που αποφάσισε το Διοικητικό 
Συμβούλιο: 
 
Αύξηση στην προσδοκώμενη συνολική μόχλευση του υποκεφαλαίου «Amundi Funds – Global 
Macro Bonds & Currencies» 
 
Πληροφορίες για το προσδοκώμενο επίπεδο της συνολικής μόχλευσης παρέχονται στους επενδυτές 
στο ενημερωτικό δελτίο της Amundi Funds. Η συνολική μόχλευση υπολογίζεται όπως απαιτείται από 
την ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) ως το σύνολο των μεμονωμένων συνολικών 
χρηματοδοτικών κινδύνων των παραγώγων σε απόλυτη τιμή, και χωρίς καθόλου συμψηφισμό των 
μέσων που τηρούνται. Ως αποτέλεσμα αντανακλά την ένταση χρήσης των παραγώγων όπως αυτά τα 
ρευστά και οικονομικά αποδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται για ανάληψη κινδύνου, αρμπιτράζ και 
αντιστάθμιση κινδύνου ανάλογα με τις στρατηγικές που υιοθετούνται.  
 
Με ισχύ από την 31 Μαΐου 2018, η προσδοκώμενη συνολική μόχλευση που παρουσιάζεται στο 
Ενημερωτικό Δελτίο για το Amundi Funds – Global Macro Bonds & Currencies θα αυξηθεί από το 1200% 
στο1500%. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι η προσδοκώμενη συνολική μόχλευση στο τρέχον 
ενημερωτικό δελτίο δεν θα επιτρέψει, λόγω του μεταβλητού καθεστώτος σε σταθερό εισόδημα και Forex 
τους τελευταίους μήνες, στον Διαχειριστή επενδύσεων να επιτύχει πλήρως τον συνολικό 
προϋπολογισμό κινδύνου που μετράται βάσει μεταβλητότητας και VaR. 
 
Ωστόσο, τα όρια του κινδύνου (δηλαδή η αξία σε κίνδυνο (Value-at-Risk)) και το SRRI1 θα 
παραμείνουν ως έχει. 
 
 
Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις τροποποιήσεις, έχετε το δικαίωμα να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας, 
χωρίς προμήθεια εξαγοράς, από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας επιστολής έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος. 
 
Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και τα Έγγραφα με τις Βασικές Πληροφορίες για τον 
Επενδυτή διατίθενται δωρεάν στην έδρα της. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

                                                 
1 Το SRRI είναι ο Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης και υπολογίζει το προφίλ 
κινδύνου/απόδοσης του κεφαλαίου 


