ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ относно санкциите на ЕС срещу Русия и Беларус, приложими от 12 април 2022 г.
(РЕГЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА EU 2022/328 и 2022/398).
Уважаеми партньори,
Amundi Group предприема всички разумни стъпки, за да гарантира, че стриктно спазва списъците със санкции,
публикувани от Франция, Европейския съюз, Организацията на обединените нации, Министерството на финансите
на САЩ за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и други местни режими, приложими към нейните дъщерни
дружества и клонове в страните, в които оперира.
Санкциите, обнародвани от Европейския съюз, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/328 НА СЪВЕТА от 25 февруари 2022 г.
(членове 5e и 5f), изменение на Регламент (ЕО) № 833/2014 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/398 на СЪВЕТА от 29 март
(29 март член 1x и 1y) за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006, целят:
„- забрана на продажбата на деноминирани в евро ценни книжа, емитирани след 12 април 2022 г., или дялове от
предприятия за колективно инвестиране, предлагащи експозиция към тези ценни книжа;
- забрана на централните депозитари на ценни книжа на Съюза да предоставят каквито и да било услуги за ценни
книжа, емитирани след 12 април 2022 г.;
на всеки руски или беларуски гражданин, всяко физическо лице, пребиваващо в Русия или Беларус, или всяко
юридическо лице, образувание или орган, регистрирано в Русия или Беларус.”
Следователно от 12 април 2022 г. е забранено ново записване във всички фондове на Amundi Group за:
- всеки руски или белоруски гражданин
- всяко физическо лице, пребиваващо в Русия или Беларус
- всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирано в Русия или Беларус
с изключения на:
- Двойни граждани*
- Граждани на държави-членки на Европейския съюз, пребиваващи в Русия или Беларус
- руски или беларуски физически лица, които имат разрешение за постоянно или временно пребиваване в държавачленка на Европейския съюз
*Дефиниция на двойно гражданство в този контекст: да имате руско или беларуско гражданство И гражданство
на държава от ЕС
Молим ви да гарантирате спазването на тези разпоредби, които ви позволяват да:
- идентифицирате руски и белоруски или други граждани, които са обект на тези регулации с текущи инвестиции във
всеки фонд Амунди и да блокирате всяка допълнителна инвестиция или трансфер към който и да е фонд Амунди,
освен ако разрешението за пребиваване в ЕС може да бъде доказано;
- попречите на руски и белоруски граждани или други граждани, които са обект на тези разпоредби, да правят нова
инвестиция във фондове Амунди, освен ако не може да бъде доказано разрешение за пребиваване в ЕС;
- споделите с нас без ненужно забавяне всеки положителен сигнал във връзка с гореспоменатите регулации, които
биха имали въздействие върху фондовете Амунди, за да приемем подходящи мерки от страна на Амунди;
- осигурите актуализирани KYC данни и да ни информирате за всякакви промени в местожителството или други KYC
данни, които могат да доведат до нарушаване на гореспоменатите разпоредби
Информацията ще бъде достъпна на уебсайтовете на Амунди.
Оставаме на ваше разположение за всякакви допълнителни разяснения.
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IMPORTANT INFORMATION with reference to EU Sanctions against Russia and Belarus
applicable from 12 April 2022 (COUNCIL REGULATIONS EU 2022/328 and 2022/398).
Dear Partner,
Amundi Group takes all reasonable steps to ensure that it strictly complies with the sanction lists published
by France, the European Union, the United Nations, the United States Department of the Treasury’s Office
of Foreign Assets Control (OFAC) and other local regimes applicable to its subsidiaries and branches in
the countries in where it operates.
Sanctions promulgated by the European Union, COUNCIL REGULATION (EU) 2022/328 of 25 February
2022 (articles 5e and 5f), amending Regulation (EC) n°833/2014 & COUNCIL REGULATION (EU)
2022/398 of 9 March 2022 (article 1x and 1y) amending Regulation (EC) n°765/2006, aim at:
“- prohibiting the sale of euro-denominated securities issued after 12 April 2022 or units of collective
investment undertakings offering exposure to those securities;
- prohibiting Union central securities depositaries from providing any service for securities issued after 12
April 2022;
to any Russian or Belarusian national, any natural person residing in Russia or Belarus, or any legal person,
entity or body established in Russia or Belarus.”
Consequently, from 12 April 2022, new subscription in any funds of Amundi Group is prohibited to:
- any Russian or Belarusian national
- any natural person residing in Russia or Belarus
- any legal person, entity or body established in Russia or Belarus
with exceptions of:
- Dual nationals*
- Nationals of European Union member state resident in Russia or Belarus
- Russian or Belarusian natural persons having a permanent or temporary residence permit in a member
state of the European Union
*Definition of dual nationality in this context: having a Russian or Belarusian nationality AND a EU
Country nationality
We ask you to ensure compliance with these regulations which enable you to:
- identify Russian and Belarussian or other nationals who are targeted by these regulations with current
investment in any Amundi fund and block any additional investment or transfer to any Amundi fund, unless
EU residence permit can be proven;
- prevent any Russian and Belarussian nationals or other nationals who are targeted by these regulations
from making a new investment in Amundi funds, unless EU residence permit can be proven;
- share with us without undue delay any positive alert in relation to the above mentioned regulations that
would have an impact on Amundi funds in order to adopt appropriate measures on Amundi side;
- ensure updated KYC data and inform us about any changes of the residence or other KYC data which can
lead to breach of above mentioned regulations.
Information will be available on the Amundi websites.
We remain at your disposal for any further clarifications.
Amundi Czech Republic
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Prague 8, Czech Republic, e-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz
Tel.: +420 296 354 111, Fax: +420 296 354 100
Company registered on 31 July 1998 in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File
5483, Company ID 256 84 558

