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Oznámení pro investory
Amundi Funds – Equity Emerging Conservative
Likvidace fondu
11.6.2021

ACRAM: Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., IČ: 25684558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, 186 00, Praha 8.

Představenstvo společnosti Amundi Funds rozhodlo v souladu s článkem 31 stanov společnosti a se souhlasem

lucemburské pobočky Caceis Bank o likvidaci fondu Amundi Funds - Equity Emerging Conservative („Podfond“).

Rozhodnutí o likvidaci Podfondu bylo přijato v souladu s „Články“ a Prospektem Fondu, které stanovují, že představenstvo je

oprávněno ukončit fungování Podfondu, jakmile je toto ukončení součástí projektu racionalizace v rámci samotné

společnosti.

Z důvodu rovného zacházení se všemi akcionáři (podílníky) platí, že již nebudou přijímány vklady a přestupy do

Podfondu od 11. června 2021. Po tomto datu budou všechny žádosti o úpis nebo převod do Podfondu zamítnuty.

Podílníci Podfondu mohou nadále požadovat zpětné odkoupení či přestup z Podfondu do jiného Podfondu za aktuální tržní

cenu podílového listu / akcie (čisté NAV) do 24. června 2021 přes distributora Komerční banka a.s. a do 21.6.2021 přes

ostatní distributory, a to s přihlédnutím k nabytým likvidačním nákladům. Upozorňujeme, že při převodu podílových listů /

akcií do jiného fondu může být účtován poplatek. Připomínáme, že v souladu s ustanoveními Článků a Prospektem nebude

Podfond povinen zpracovávat žádosti o odkup, jež přesáhnou celkem 10 % vydaných podílových listů / akcií nebo 10 % jeho

čistých aktiv (net AUM). Za účelem splnění těchto limitů může Podfond požadavky přiměřeně snížit. Pokud k tomu dojde,

nedokončené žádosti o odkup budou odloženy na další Den ocenění a tyto budou upřednostněny před novými žádostmi.

Veškeré náklady nebo výdaje spojené s likvidací Podfondu budou účtovány Podfondu a budou účinné ode dne rozhodnutí o

likvidaci Podfondu. Berte prosím také na vědomí, že od data zahájení likvidace, a to 28. června 2021 začne Podfond

upravovat své portfolio. V tomto období již nebude brán zřetel na investiční cíl, investiční politiku a investiční limity. Po

vyřazení podkladových aktiv z Podfondu představenstvo provede výplatu zbylým podílníkům s očekávaným oceněním ke dni

12. července 2021 („datum účinnosti“) – může to být okolo tohoto data. Případné likvidační zůstatky, které nebude možné

rozdělit podílníkům, uloží společnost jejich jménem v Caisse de Consignation v Lucembursku.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese: infocr@amundi.com.
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