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CPR Invest 
Инвестиционно дружество с променлив капитал 
Алея „Шефер“ -5, L-2520 Люксембург, Люксембург 

ТФР Люксембург: B 189795 
 

(„Дружеството“) 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО АКЦИОНЕРИТЕ  
 

 
Люксембург, 25.04.2022 г. 

 
 
С настоящото уведомяваме акционерите на Дружеството за направените промени в 
проспекта на Дружеството („Проспект“), решени от Управителния съвет на Дружеството 
(„Управителен съвет“) и описани по-долу. 
 
За всички акционери, Управителният съвет Ви приканва да се запознаете с разделите 
на част А) по-долу относно промените, които засягат цялото дружество и не се отразяват 
на -Вашата инвестиция, и които ще влязат в сила на 29 април 2022 г. 
 
Само за акционери на определени подфондове, Управителният съвет Ви приканва да 
-се обърнете към раздели В) и С) по-долу, за да се запознаете с някои промени, които 
съответно се отразяват на -инвестицията Ви и ще влязат в сила -на 25 май 2022 г., 
или няма да повлияят на инвестицията Ви и ще влязат в сила на 29 април 2022 г.  
 

 

A) А) ПРОМЕНИ, КОИТО ЗАСЯГАТ ДРУЖЕСТВОТО 
 
Всички промени, описани в тази част А) по отношение на всички акционери на Дружеството 
и отразени в Проспекта от 29 април 2022 г., ще влязат в сила на тази дата и няма да окажат 
влияние върху -Вашата инвестиция. 
 

I. I.Промени, отнасящи се до Управителния съвет на Дружеството 
 
Управителният съвет на Дружеството реши да отрази оставката на г-н Бертран Пюжол от 
длъжността му -на член на - Управителния съвет на Дружеството. 
 
Управителният съвет на Дружеството реши да отрази смяната на длъжността на г-н Жил 
Кутая, в новото му качество на служител на „Амунди Асет Мениджмънт“, на длъжност 
ръководител „Маркетинг и продукти“ - ръководител „Стратегия и иновации“.  
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II. II.Промяна на подраздели 4.8 Disclosure Regulation and Taxonomy Regulation и 4.9 
Overview of the Responsible Investment Policy 

 
Посочените по-горе подраздели на Проспекта са изменени несъществено, за да бъдат в 
съответствие с търговската документация, изготвена в рамките на групата на Дружеството 
и във връзка с Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета -от 18 юни 
2020 г. -за създаване на рамка за -улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение 
на Регламент (ЕС) 2019/2088 („Регламент за таксономия"). 
 

III. III.Промяна на раздел 11.4 Annual charges  
 
За по-голяма яснота за инвеститорите, Управителният съвет уточни в рамките на 
горепосочения раздел, че всяка недостатъчна ефективност от преди повече от пет години 
вече няма да се взема предвид през новия период за наблюдение на резултатите и че 
обратно, всяка такава, допусната през последните 5 години, ще продължи да се взема под 
внимание при изчисляването на таксите за постигнати резултати. Това уточнение не 
променя механизма за изчисляване на таксата за -постигнати резултати, която се прилага 
в момента. 
 

B) B) ПРОМЕНИ, КОИТО ЗАСЯГАТ САМО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДФОНДОВЕ И 
ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ - ВЪРХУ ЗАСЕГНАТИТЕ АКЦИОНЕРИ 

 
Всички промени, описани в тази част В) -, които засягат само определени подфондове и са 
отразени в Проспекта от 29 април 2022 г., ще влязат в сила на тази дата и ще окажат 
влияние - върху инвестициите на засегнатите акционери. 
 

I. I.Премахване на горната граница на таксата за -постигнати резултати  
 
В контекста на прилагането на новия метод за изчисление, обнародван от Европейския 
орган за ценни книжа и пазари (ESMA), и удължаването на периода на наблюдение, за 
всички подфондове, прилагащи механизма на таксата за постигнати резултати, -
Управителният съвет -реши да премахне горната граница на - таксата за постигнати 
резултати за съответния клас акции.  

Акционерите от -засегнатите подфондове, които не са съгласни с това премахване, що се 
отнася до тяхната инвестиция, могат да поискат обратно изкупуване или конвертиране на 
акциите си безплатно до 25 май 2022 г. 
 

II. II.(i) CPR Invest – Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro -и (iii) 
CPR Invest – Climate Action  

 
Управителният съвет реши да засили ангажимента срещу глобалното затопляне на 
подфондовете (i) CPR Invest – Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate Bonds Euro -и (iii) 
CPR Invest – Climate Action, като надхвърли целта за намаляване на тяхната въглеродна 
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интензивност, чрез създаване на механизъм за компенсиране на остатъчния въглероден 
отпечатък.  
 
За тази цел и с оглед на изграждането на портфейл в съответствие с целта за ограничаване 
на повишаването на температурите до +1,5 °C, както е предвидено в Парижките 
споразумения, управляващото дружество е разработило процес за компенсиране на 
въглеродния отпечатък на подфонда, описан в новия раздел 4.10 от Проспекта. Този 
процес се състои в изчисляване на въглеродните емисии на подфонда, както и използване 
на сертификати VER (Verified Emission Reduction), които са в съответствие с най-добрите 
стандарти за сертифициране и които компенсират въглеродното въздействие на подфонда 
чрез издаване на въглеродни кредити от проекти, генериращи положително въздействие 
върху намаляването на емисиите на CO². 
 
-Механизмът е описан в Проспекта в нов раздел 4.10 Carbon footprint offsetting, както и в 
раздел Investment Policy на съответните добавки на тези три подфонда.  
 
Акционерите на подфондовете (i) CPR Invest – Climate Action Euro; (ii) CPR Invest – Climate 
Bonds Euro и (iii) CPR Invest – Climate Action, които не са съгласни с тези промени, засягащи 
подфондовете, в които притежават акции, могат да поискат обратно изкупуване или 
конвертиране на акциите си безплатно до 25 май 2022 г. 
 

III. III.CPR Invest – Global Lifestyles 
 
Управителният съвет реши да адаптира тематиката на подфонда CPR Invest – Global 
Lifestyles, като леко модифицира неговата – цел и инвестиционна политика, така че той да 
се стреми да надминава индекса, като инвестира в международни акции „-улавяйки - 
дългосрочните потребителски тенденции, движени от демографските промени, 
промените в обществото и дигитализацията на икономиката” (преди това: 
„международни действия във връзка с потреблението, свързано с удовлетворението и 
благосъстоянието на човека"). 
 
Управителният съвет реши също така да уточни ключовите показатели за ефективност, 
свързани със стратегията на този подфонд. 
 
Акционерите на подфонда CPR Invest – Global Lifestyles, които не са съгласни с тези 
промени, могат да поискат обратно изкупуване или конвертиране на акциите си безплатно 
до 25 май 2022 г. 
 

C) C)ПРОМЕНИ, КОИТО ЗАСЯГАТ САМО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДФОНДОВЕ И НЕ 
ОКАЗВАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗАСЕГНАТИТЕ АКЦИОНЕРИ  

 
Всички промени, описани в тази част С) -, които засягат само определени подфондове и са 
отразени в Проспекта от 29 април 2022 г., ще влязат в сила на тази дата и няма да повлияят 
на инвестициите на засегнатите акционери. 



4 
 

 
 

IV. IV.CPR Invest – Gear World ESG  
 
Управителният съвет реши да актуализира инвестиционната политика на отдела CPR Invest 
– GEAR World ESG с най-новите разработки в доктрината на Органа за финансовите пазари 
относно информацията, която трябва да се предоставя от дружествата за колективно 
инвестиране, интегриращи подходи ESG. 
 

V. V.CPR Invest – Food for Generation 
 
Управителният съвет реши да промени subscription and redemption settlement day -на класа 
акции „I jp EUR – Acc” на подфонда на третия работен ден след деня на оценката - на 
подфонда.   
 

VI. VI.CPR Invest – Hydrogen 
 
Управителният съвет уточнив добавката към подфонда кодовете ISIN на неговите класове 
акции. 
 

*** 
 

Актуализираната версия на Проспекта от 29 април 2022 г. е на разположение в седалището 
на Дружеството и може да бъде получена безплатно от CPR Asset Management на адрес 
91-93, , бул. „Пастьор“, 75015 Париж, Франция, както и на неговия уебсайт.   
 
Ако имате въпроси относно тези промени, моля, свържете се с Вашия финансов съветник. 
 
 
 
 
____________________________ 
Управителен съвет 
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