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Αγαπητοί μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Amundi Funds (η «Εταιρεία») με το παρόν σας ενημερώνει σχετικά με τη συγχώνευση του
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value, (το «Απορροφώμενο υποκεφάλαιο») με το υποκεφάλαιο Amundi Funds
Pioneer US Equity ESG Improvers (το «Απορροφόν υποκεφάλαιο»), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Έχετε μια ποικιλία επιλογών, που εξηγούνται λεπτομερώς παρακάτω. Ελέγξτε προσεκτικά τις παρεχόμενες πληροφορίες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
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Βασικά γεγονότα της συγχώνευσης
Απορροφώμενο υποκεφάλαιο

Απορροφόν υποκεφάλαιο

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:
19 Φεβρουαρίου 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:
Το κόστος και τα έξοδα της συγχώνευσης θα βαρύνουν την Amundi Luxembourg S.A. (η «Εταιρίας 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 33 του Καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής ενότητας
«Ρευστοποίηση ή συγχώνευση» του ενημερωτικού φυλλαδίου της Εταιρείας.
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Διαδικασία συγχώνευσης

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΏΝΕΥΣΗΣ:
Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, όλο το ενεργητικό και παθητικό του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα μεταβιβαστεί
στο Απορροφόν υποκεφάλαιο. Το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο θα παύσει να υφίσταται.
Σε αντάλλαγμα των μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου, οι μέτοχοι του
Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα λάβουν έναν αριθμό μετοχών της σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος
υποκεφαλαίου που θα αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών που κατείχαν στη σχετική κατηγορία μετοχών του
Απορροφώμενου υποκεφαλαίου, πολλαπλασιασμένο με τον αντίστοιχο συντελεστή ανταλλαγής. Τα κλασματικά μερίδια θα
εκδίδονται με έως τρία (3 ) δεκαδικά ψηφία.
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Ο συντελεστής ανταλλαγής θα υπολογιστεί διαιρώντας την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της σχετικής κατηγορίας
μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου την 19η Φεβρουαρίου 2021 με την καθαρή αξία ενεργητικού των μετοχών της
σχετικής κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.
Κατά την ημερομηνία συγχώνευσης, οι μέτοχοι του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα γίνουν μέτοχοι του Απορροφόντος
υποκεφαλαίου.
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ:
Ο Ελεγκτής της Εταιρείας θα εκδώσει μια έκθεση συγχώνευσης που θα είναι διαθέσιμη χωρίς χρέωση στην επίσημη έδρα της
Εταιρίας Διαχείρισης.

03

Επιπτώσεις της συγχώνευσης

Η συγχώνευση δεν θα έχει καμία ουσιώδη επίπτωση στο χαρτοφυλάκιο ή στις επιδόσεις του Απορροφόντος υποκεφαλαίου
ούτε σε εσάς υπό την ιδιότητά σας ως μέτοχος του Απορροφόντος υποκεφαλαίου. Το ενεργητικό του Απορροφώμενου
υποκεφαλαίου θα ευθυγραμμιστεί με τον Επενδυτικό Στόχο και την Πολιτική του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:
Λάβετε υπόψη ότι η συγκέντρωση μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική σας φορολογική θέση. Επικοινωνήστε με τον
φορολογικό σας σύμβουλο για να αξιολογήσετε τις φορολογικές επιπτώσεις της συγχώνευσης.
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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 Φεβρουαρίου 2021 στις 2:00 μ.μ. (Ώρα Λουξεμβούργου) (η
«Ημερομηνία παύσης συναλλαγών»), στην ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Οι συναλλαγές μετά από αυτήν
την ημερομηνία υπόκεινται στις συνήθεις ισχύουσες προμήθειες/αμοιβές.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ:
Οι εγγραφές και οι μετατροπές σε μετοχές του Απορροφόντος υποκεφαλαίων δεν θα επηρεάζονται από τη συγχώνευση.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Οι μεταφορές μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου 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 Εταιρείας.
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Τι πρέπει να κάνετε;
Εάν συμφωνείτε με τη συγχώνευση, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια.
Αν προχωρήσετε σε εξαγορά ή μετατροπή της επένδυσής σας πριν την Ημερομηνία παύση συναλλαγών, δεν θα
χρεωθείτε με καμία προμήθεια μετατροπής ή εξαγοράς (εάν υφίστανται). Υποβάλετε τυχόν εντολές συναλλαγών ως
συνήθως. Ωστόσο, κατά τη μετατροπή μετοχών σε άλλο υποκεφάλαιο της Εταιρία που χρεώνει υψηλότερη προμήθεια
πώλησης, θα εφαρμόζεται προμήθεια μεταφοράς ίση με τη διαφορά μεταξύ των δύο προμηθειών πώλησης.

Λουξεμβούργο, Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Amundi Funds
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
SICAV
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

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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Παράρτημα 1 – Αναλυτική σύγκριση μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και
του Απορροφόντος υποκεφαλαίου
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και του
Απορροφόντος υποκεφαλαίου:
Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:

Απορροφόν υποκεφάλαιο:

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers

Επενδυτικός στόχος/πολιτική
Στόχος

Στόχος

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου διακράτησης

Η αύξηση της αξίας της επένδυσής σας κατά τη διάρκεια
της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης.

Επενδύσεις
Επενδύσεις
Επενδύσεις
Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα μετοχών
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν ή
δραστηριοποιούνται κυρίως στις ΗΠΑ. Το υποκεφάλαιο
δύναται να επενδύει έως και το 25% του ενεργητικού του, κατά
τη στιγμή της αγοράς, σε τίτλους εταιρειών εκτός ΗΠΑ.
Το υποκεφάλαιο ορίζει ως εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης
τις εταιρείες που, κατά τη στιγμή της αγοράς, εμπίπτουν εντός
του εύρους κεφαλαιοποίησης του Russell Midcap Value Index
(με το ανώτατο όριο του εύρους να ορίζεται είτε ως η τρέχουσα
αξία ή ως η μέση αξία των προηγούμενων 3 ετών). Το
υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι και το 10% του
ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση και επιδιώκει
υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες προμήθειες) έναντι του
Russell Mid Cap Value 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 σημαντική.
Παράγωγα
Το υποκεφάλαιο χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση
διάφορων κινδύνων για την αποδοτική διαχείριση του
χαρτοφυλακίου, καθώς και ως μέσο απόκτησης (μακράς ή
σύντομης) έκθεσης σε διάφορα στοιχεία ενεργητικού, αγορές ή
άλλες επενδυτικές ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των
παραγώγων που εστιάζουν σε μετοχές).

Το υποκεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα
μετοχών εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται
κυρίως στις ΗΠΑ.
Το υποκεφάλαιο θα περιορίσει την επένδυση σε τίτλους
που δεν έχουν αξιολογηθεί βάσει ESG με ανώτατο όριο το
10% του ενεργητικού.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί συναλλάγματος σε αυτές τις
επενδύσεις.
Ενώ συμμορφώνεται με τις παραπάνω πολιτικές, το
υποκεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει και σε άλλους
τίτλους, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, και έως το
10% του ενεργητικού του σε άλλους ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.
Δείκτης αναφοράς
Το υποκεφάλαιο υπόκειται σε ενεργή διαχείριση δια
αναφοράς και επιδιώκει υπεραπόδοση (μετά τις ισχύουσες
προμήθειες) έναντι του δείκτη S&P 500 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 επενδύει 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 σημαντική. Επιπλέον,
το υποκεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχει αξιολόγηση ESG του
χαρτοφυλακίου του μεγαλύτερη από εκείνη του Δείκτη
αναφοράς.
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
Ο διαχειριστής επενδύσεων εφαρμόζει μια επενδυτική
προσέγγιση «βάσει αξίας», αναζητώντας εταιρείες των οποίων η
τιμή της μετοχής είναι χαμηλή σε σχέση με άλλα κριτήρια αξίας ή
επιχειρηματικές προοπτικές

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
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Απορροφώμενο υποκεφάλαιο:

Απορροφόν υποκεφάλαιο:

Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
γίνουν μελλοντικά ισχυρές στον τομέα ESG, ενώ παράλληλα θα
επενδύουν σε εταιρείες που πρωτοπορούν στον τομέα ESG
στους κλάδους τους.
Κατά την ανάλυση της βαθμολογίας ESG έναντι του δείκτη
αναφοράς, το υποκεφάλαιο συγκρίνεται με τη βαθμολογία ESG
του δείκτη αναφοράς του, μετά τον αποκλεισμό του 20% των
τίτλων με χαμηλότερη αξιολόγηση ESG από τον δείκτη
αναφοράς.

Βασικοί κίνδυνοι
Κατάλογος κινδύνων
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Συγκέντρωση
Αντισυμβαλλόμενος
Νόμισμα
Αθέτηση υποχρεώσεων
Παράγωγα
Μετοχή
Αντιστάθμιση κινδύνων
Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
Ρευστότητα
Διαχείριση
Αγορά
Λειτουργικός
Μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Κατάλογος κινδύνων
•
Συγκέντρωση
•
Αντισυμβαλλόμενος
•
Νόμισμα
•
Αθέτηση υποχρεώσεων
•
Παράγωγα
•
Τίτλος
•
Κίνδυνος επενδύσεων ESG
•
Αντιστάθμιση κινδύνων
•
Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου
•
Ρευστότητας
•
Διαχείριση
•
Αγορά
•
Λειτουργικός
•
Μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Έκθεση ενεργητικού στις συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (TRS)
Αναμενόμενη: 0%

Αναμενόμενη: 5%

Μέγιστο: 0%

Μέγιστο: 100%
Έκθεση ενεργητικού στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων (SFT)

•

Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο
λειτουργεί ως δανειστής)

•

Δανεισμός τίτλων (το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο
λειτουργεί ως δανειστής)

Αναμενόμενη: 0%

Αναμενόμενη: 5%

Μέγιστο: 90%

Μέγιστο: 90%

Δείκτης αναφοράς προμήθειας απόδοσης
Russell Mid Cap Value Index

S&P 500 Index
SRRI

6

5
Νόμισμα

EUR

USD

0
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Παράρτημα 2 -Πίνακας συγχώνευσης κατηγοριών μονάδων κατά ISIN

Η κατηγορία μετοχών του Απορροφώμενου υποκεφαλαίου θα συγχωνευθεί με την αντίστοιχη κατηγορία μετοχών του
Απορροφόντος υποκεφαλαίου όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα.
Κατηγορίες μετοχών Απορροφώμενου υποκεφαλαίου και ISIN

Κατηγορίες μετοχών Απορροφόντος υποκεφαλαίου και ISIN

A EUR Hgd - LU1883857028

A EUR Hgd - LU2146567875

A USD - LU1883857291

A USD - LU2146567289

A EUR - LU1883856723

A EUR - LU2146567529

A EUR AD - LU1883856996

A EUR AD - LU2146567792

B USD - LU1883857457

B USD - LU2146567958

C EUR - LU1883857531

C EUR - LU2146568170

C USD - LU1883857614

C USD - LU2146568097

E2 EUR - LU1883857705

E2 EUR - LU2146568253

F EUR - LU1883857887

F EUR - LU2146568337

G EUR - LU1883857960

G EUR - LU2146568410

I2 EUR - LU1883858000

I2 EUR - LU2146568501

I2 USD - LU1883858182

I2 USD - LU2146568683

R2 EUR - LU1883875517

R2 EUR -LU2146569061

M2 EUR - LU1883858265

M2 EUR - LU2146568766

P2 USD - LU1883858349

P2 USD - LU2146568840

R2 EUR Hgd - LU1883875780

R2 EUR Hgd - LU2146569145

R2 USD - LU1883858778

R2 USD - LU2146568923

T USD - LU1883858935

T USD - LU2146569228

U EUR - LU1883859073

U EUR - LU2146569491

U USD - LU1883859156

U USD - LU2146569574

Z USD - LU2031986719

Z USD - LU2146569657
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Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

8 Ιανουαρίου 2021

Ο πίνακας που ακολουθεί συγκρίνει τις κύριες διαφορές μεταξύ της κατηγορίας μετοχών του Απορροφώμενου
υποκεφαλαίου και της κατηγορίας μετοχών του Απορροφόντος υποκεφαλαίου.

Κατηγ
ορία

Προμήθεια
διαχείρισης (μέγ.)

Προμήθεια
διανομής (μέγ.)

Προμήθεια
απόδοσης (μέγ.) 1

μετοχ
ών

1.00%

Καμία

0.20%

C

1.50%

1.35%

1.00%

Καμία

0.20%

E

1.25%

1.15%

Καμία

20.00%

F

2.35%

2.15%

Καμία

G

1.50%

1.15%

I

0.65%

0.60%

J

0.65%

M

Απορροφόν
υποκεφάλαιο

0.20%

Προμήθεια
διαχείρισης (μέγ.)

Απορροφώμε
νο
υποκεφάλαιο

20.00%

Κατηγ
ορία
μετοχ
ών

Απορροφόν
υποκεφάλαιο

1.35%

Απορροφώμε
νο

1.50%

A2

1.65%

1.55%

0.20%

E2

1.50%

1.35%

20.00%

0.20%

F2

2.60%

2.35%

20.00%

0.20%

G2

1.75%

1.35%

Καμία

20.00%

0.10%

I2

0.75%

0.70%

0.60%

Καμία

20.00%

0.06%

J2

0.75%

0.70%

0.70%

0.65%

Καμία

20.00%

0.10%

M2

0.75%

0.70%

P

0.90%

0.80%

Καμία

20.00%

0.20%

P2

0.95%

0.95%

R

0.80%

0.70%

Καμία

20.00%

0.20%

R2

0.95%

0.90%

T

1.50%

1.35%

1.00%

Καμία

0.20%

U

1.50%

1.35%

1.00%

Καμία

0.20%

0.40%

Καμία

υποκεφάλαιο
Απορροφόν
υποκεφάλαιο

B

0,50%

Απορροφώμε
νο
υποκεφάλαιο

1.35%

Απορροφόν
υποκεφάλαιο

1.50%

Απορροφώμε
νο
υποκεφάλαιο

Απορροφόν
υποκεφάλαιο

Απορροφώμε
νο
υποκεφάλαιο

A

Προμήθεια
διεκπεραίωσης
(μέγ.)

0.35%

*Οι κατηγορίες μετοχών A2, E2, F2, G2, I2, J2, M2, P2 και R2 δεν έχουν προμήθεια απόδοσης και όλες οι χρεώσεις, πέραν
των προμηθειών διαχείρισης και απόδοσης, παραμένουν όπως εμφανίζονται στην αντίστοιχη κατηγορία μετοχών A, E, F, G, I,
J, M, P και R.

1 Η προμήθεια απόδοσης για το Απορροφώμενο υποκεφάλαιο και το Απορροφόν υποκεφάλαιο υπολογίζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ενός
(1) έτους από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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