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Vážený akcionáři,
Představenstvo fondů Amundi Funds (dále „Představenstvo“) vám oznamuje, že s ohledem na
každoroční oslavy spadající do tzv. Zlatého týdne a na korunovaci nového císaře bude mít Tokijská
burza cenných papírů od pondělí 29. dubna 2019 do pondělí 6. května 2019 výjimečně zavřeno.
Toto období pokrývá osm (8) kalendářních dnů, včetně pěti (5) Pracovních dnů (dále „Japonské
svátky“).
V důsledku uzavření trhu během Japonských svátků nebude možné realizovat obchodní transakce
mezi fondem Amundi Funds – Equity Japan Target (dále „Podfond“) a jeho investory tak, jak
je to obvyklé.
Navíc platí, že vzhledem k tomu, že (i) transakce s Podfondem mohou být podle Prospektu
realizovány až tři Pracovní dny po příslušném Dni ocenění, že (ii) pátek 19. dubna 2019 a pondělí
22. dubna 2019 jsou v Lucembursku státní svátky a že (iii) konverzi EUR/JPY nelze provést před
7. květnem 2019 (tj. datem, kdy se znovu otevře Tokijská burza cenných papírů), nebudou
požadavky na upsání/odkup/převod přijaté mezi 19. dubnem a 6. květnem 2019 zpracovány dříve
než 7. května 2019.
Představenstvo proto v souladu s Prospektem a Společenskou smlouvou v nejlepším zájmu
investorů rozhodlo, že:
(i)

Nebudou se zpracovávat úpisy/odkupy/převody Akcií Podfondu přijaté Převodním agentem
během období, které začíná 18. dubna 2019 po 14:00 SEČ a končí 6. května 2019 včetně
(dále „Období pozastavení“).

(ii)

Úpisy/odkupy/převody Akcií Podfondu přijaté Převodním agentem během Období
pozastavení budou zpracovány 7. května 2019.

(iii) Fond bude vytvářet Čistou hodnotu aktiv na Akcii i během Období pozastavení, včetně
Japonských svátků.
Upozorňujeme Akcionáře na skutečnost, že Čistá hodnota aktiv vytvořená během Japonských
svátků bude vycházet z posledních dostupných cen odpovídajících cenám při uzavření akciového
trhu v Japonsku dne 26. dubna 2019.
Kopii Prospektu si můžete vyžádat v sídle společnosti Amundi Funds.
Pokud kontext nevyžaduje jinak, mají výrazy, jež se v tomto oznámení používají s velkým
písmenem na počátku, význam definovaný v aktuálním Prospektu nebo ve Společenské smlouvě.
Pokud byste měli jakékoli otázky nebo připomínky k výše uvedenému, kontaktujte společnost
Amundi Funds v jejím sídle. Dále byste si sami měli vyhledat informace, případně rady, kde je to
vhodné, ohledně daňových důsledků výše uvedených informací v zemi své státní příslušnosti,
pobytu nebo bydliště.
V Lucemburku dne 19 března 2019.
NÁZEV FONDU:

Amundi Funds
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PRÁVNÍ FORMA:

Otevřená investiční společnost ve formě société anonyme kvalifikující se jako société d’investissement
à capital variable (SICAV)
SÍDLO SPOLEČNOSTI:

5, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství
REFERENCE:

Prospekt, klíčové informace pro investory a nejnovější finanční výkazy jsou k dispozici na
adrese: www.amundi.lu/amundi-funds
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