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Obvestilo za delničarje podsklada: 
Amundi Funds – Equity Emerging Conservative 
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S tem dopisom obveščamo delničarje, da se je upravni odbor družbe Amundi Funds (»sklad«) odločil, da ob odobritvi 
luksemburške izpostave banke Caceis Bank v skladu z 31. členom statuta sklada (»statut«) l ikvidira podsk lad 
Amundi Funds – Equity Emerging Conservative (»podsklad«). 

Odločitev za likvidacijo podsklada je bila sprejeta v skladu s statutom sklada in prospektom, v katerih je navedeno, da 
je upravni odbor pooblaščen, da razpusti podsklad, ko je likvidacija del projekta racionalizacije. 

Za zagotovitev enakovredne obravnave vseh delničarjev vpisi in zamenjave delnic v podskladu po 14:00 dne 11. 
junija 2021 (po luksemburškem času) ne bodo več sprejeti. Po tem datumu bodo vsakršni zahtevki za vpis ali 
zamenjavo v podskladu zavrnjeni. 

Delničarji lahko še naprej zahtevajo odkup ali zamenjavo svojih delnic iz podsklada po veljavni neto vrednosti 
sredstev na delnico (ob upoštevanju nastalih stroškov likvidacije), izračunani na ustrezen dan vrednotenja, in sicer do 
14:00 dne 25. junija 2021 (po luksemburškem času) (»zadnji dan za odkup«). Po tem datumu bo vsakršen zahtevek 
za odkup zavrnjen. Upoštevajte, da je pri prenosu enot/delnic v drug podsklad sklada morda treba plačati proviz i jo.  
Naj vas spomnimo, da v skladu z določili statuta in prospektom sklada podsklad ne bo obvezan obdelati zahtevkov za 
odkup, ki skupno presegajo bodisi 10 % njegovih neporavnanih delnic bodisi 10 % njegovih neto sredstev. Za 
doseganje teh omejitev lahko podsklad sorazmerno zmanjša zahtevke. Če pride do tega, bodo neizpolnjeni deli 
odloženi na naslednji dan vrednotenja in bodo imeli prednost pred novimi zahtevki. 

Vsi stroški ali izdatki, povezani z likvidacijo  
podsklada, bodo zaračunani podskladu in rezervirani od 
datuma odločitve o likvidaciji podsklada.  

Upoštevajte, da bo od datuma začetka likvidacije, ki je  
28. junij 2021, podsklad začel urejeno ukinjati svoje naložbe. 
Posledično se ustrezni naložbeni cilji, politike in omejitve 
podsklada ne bodo več upoštevali.  

Upravni odbor razmišlja o tem, da bi po odprodaji temeljnih 
sredstev podsklada delničarjem nakazal plačilo na osnovi 
končnega dne vrednotenja, ki bo predvidoma okoli 12. julija 
2021 (»datum pravnomočnosti«). Celoten izkupiček likvidac ije, 
ki ga ne bo mogoče razdeliti delničarjem, bo v njihovem imenu 
vplačan v finančno institucijo Caisse de Consignation v 
Luksemburgu.   


