Oznámení pro akcionáře / podílníky

Lucemburk, 29. května 2020

Vážení akcionáři (podílníci),
v Amundi se neustále snažíme vyvíjet naše produkty a služby tak, abychom co nejlépe reagovali na
Vaše očekávání a abychom Vám byli stále nablízku.
Tímto dopisem bychom Vás rádi informovali o tom, že posilujeme elektronický způsob komunikace,
který Vám bude zajišťovat aktuální informace týkající se fondů Amundi (Amundi Funds). Elektronická
komunikace bude znamenat omezení počtu oznámení zasílaných tradiční poštou.
Zveřejňování oznámení a informací pro akcionáře (podílníky) na našich webových stránkách je
v souladu s naší globální kulturou, kdy se snažíme být šetrní k životnímu prostředí a jednat jako
zodpovědná společnost.
Krom toho platí, že zveřejnění informací o investicích v Amundi fondech na webu umožňuje získávat
aktuální informace, a to zejména v době, kdy může být zasílání zásilek tradiční poštou znesnadněno.
Představenstvo SICAV proto informuje akcionáře (podílníky) Amundi Funds (dále jen „SICAV“) o svém
rozhodnutí změnit způsob informování akcionářů (podílníků) a zavést elektronický (webové stránky)
způsob komunikace týkající se SICAV nebo jejích podfondů. V důsledku toho budou oznámení pro
akcionáře informující o jakékoli změně týkající se SICAV nebo jejích podfondů (i) výsledkem
rozhodnutí přijímaných za výjimečných a naléhavých okolností nebo (ii) považovaná za
oznámení nemající zásadní vliv na zájmy akcionářů (podílníků), od pondělí 29. června 2020
zveřejňována pouze na webových stránkách*.
Proto prosím navštěvujte pravidelně tyto webové stránky:
česká stránka:
https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Oznameni-investorum/Oznameni-investorum
oficiální Amundi stránka:
https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi-Funds
Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoli oznámení informující o významné změně mající vliv na zájmy
akcionářů (podílníků) v SICAV bude i nadále zasíláno na Vaši registrovanou adresu, pokud není
v Prospektu fondu nebo v případě výjimečných a naléhavých okolností uvedených výše uvedeno jinak.
Pokud s touto změnou nesouhlasíte, máte během 30 dnů od data tohoto dopisu právo na zpětný odkup
Vašich akcií, a to bez poplatku za zpětný odkup.
Poslední prospekt SICAV a klíčové informace pro investory jsou na požádání zdarma k dispozici v sídle
společnosti.**
Děkujeme Vám za Vaši přetrvávající důvěru.
S úctou Představenstvo
* Není-li příslušnými zákony a předpisy příslušných jurisdikcí vyžadováno jinak.
** Výše uvedené změny budou zohledněny v příštím schváleném prospektu.

OZNÁMENÍ

Amundi Funds

