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Съобщение до акционерите на: 
Amundi Funds – Equity Emerging Conservative 
Ликвидация СЪ
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С настоящото уведомяваме акционерите, че бордът на директорите на Amundi Funds („Фондът“) взе 
решение, с одобрението на Caceis Bank, клон Люксембург, да извърши ликвидация на Amundi Funds – 
Equity Emerging Conservative („Подфонда“) в съответствие с член 31 от учредителния устав на фонда 
(„Устава“). 

Решението за ликвидация на подфонда беше взето в съответствие с Устава и Проспекта на фонда, в които е 
посочено, че бордът на директорите е упълномощен да разформирова даден подфонд, когато тази 
ликвидация е част от проект за рационализиране. 

За да се осигури еднакво третиране на всички акционери, след 14:00 ч на 11 юни 2021 г. (люксембургско 
време) в подфонда няма да се приемат повече записвания и конвертирания на акции. След тази дата и час 
всяка заявка за записване или конвертиране в подфонда ще бъде отхвърляна. 

Акционерите могат да продължат да заявяват обратно изкупуване или конвертиране на акциите си извън 
подфонда по приложимата нетна стойност на активите за акция (като се вземат предвид начислените разходи 
за ликвидацията), изчислена за съответния ден на оценка, до 14:00 ч на 25 юни 2021 г (люксембургско време) 
(„Последния ден за обратно изкупуване“). След тази дата и час исканията за обратно изкупуване ще бъдат 
отхвърляни. Моля, имайте предвид, че при трансфер на дялове/акции в друг подфонд на фонда, може да 
бъде начислена такса за конвертиране. Напомняме Ви, че в съответствие с разпоредбите на Устава и 
проспекта на фонда подфондът няма да бъде задължен да обработва заявки за обратно изкупуване, които 
сумарно превишават 10% от оставащите му акции или 10% 
от нетните му активи. За да изпълни тези лимити, 
подфондът може да намали заявките на пропорционална 
база. Ако това се случи, неизпълнените части ще бъдат 
отложени за следващия ден за оценка и ще им бъде даден 
приоритет пред новите заявки. 

Всички разходи или разноски, свързани с ликвидацията на  
подфонда, ще му бъдат начислени и обезпечени, считано 
от датата на решението за ликвидиране на подфонда.  

Моля, имайте предвид, че от датата на стартиране на 
ликвидацията 28 юни 2021 г. подфондът ще започне по 
надлежен ред да съкращава инвестициите си. В резултат 
на това съответната инвестиционна цел, политика и 
ограничения на подфонда няма да бъдат спазвани повече.  

След разпореждане с основните активи на подфонда 
бордът на директорите възнамерява да извърши плащане 
към акционерите на база последен ден на оценка, който се 
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очаква да бъде на или около 12 юли 2021 г. („Датата на влизане в сила“). Всички постъпления от 
ликвидацията, които не могат да бъдат разпределени на акционерите, ще бъдат депозирани от тяхно име в 
Caisse de Consignation в Люксембург.   


