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AVÍS ALS ACCIONISTES DEL COMPARTIMENT 
"PROACTIVE PROTECTION OPPORTUNITY" (EL "COMPARTIMENT ABSORBIT") I DEL COMPARTIMENT 

"ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE" (EL "COMPARTIMENT ABSORBENT") 
 

 
Luxemburg, 8 de novembre de 2018 

 
 
Benvolguts/des accionistes,  
 
Us contactem en la vostra condició d'accionistes del compartiment "Proactive Protection Opportunity" (el 
Compartiment Absorbit) i del compartiment "Active Allocation Flexible" (el Compartiment Absorbent), 
ambdós compartiments de CREDIINVEST SICAV (la SICAV), en relació amb una fusió per absorció (la Fusió) del 
Compartiment Absorbit pel Compartiment Absorbent amb data efectiva a partir de dilluns, 24 de desembre de 
2018 (la Data efectiva).  
 
El Consell d'Administració de la SICAV ha preparat una proposta conjunta de fusió (la Proposta de fusió) que ha 
estat aprovada per l'Autoritat de Supervisió del Sector Financer de Luxemburg (Commission de Surveillance du 
Secteur Financier).  
 
La SICAV és un organisme d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM) en el sentit que marca la Directiva 
2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre la coordinació de les disposicions 
legals, reglamentàries i administratives sobre OICVM, incorporada a Luxemburg.  
 
El propòsit d'aquest avís és proporcionar-vos la informació essencial sobre la Fusió proposada perquè pugueu 
formular un judici informat sobre el possible impacte de la Fusió sobre la vostra inversió. 
 
Si no esteu d'acord amb la Fusió proposada, podeu sol·licitar gratuïtament el reemborsament de les accions que 
posseïu del Compartiment Absorbit o del Compartiment Absorbent fins al dijous 13 de desembre de 2018 a les 
16.00 hores (última data i hora de recepció de la sol·licitud de reemborsament) (la Data de venciment).  
 
1  C O N T E X T  I  M O T I U  D E  L A  F U S I Ó   

 
La SICAV, que inclou el Compartiment Absorbit i el Compartiment Absorbent, és un producte OICVM 
promogut pel grup Crèdit Andorrà. El grup Crèdit Andorrà ha revisat la seva línia actual d'oferta de 
productes i desitja realitzar la Fusió per tal d'obtenir una millor optimització dels recursos del grup i 
oferir, al mateix temps, economies d'escala als seus clients mitjançant la racionalització de la gamma 
de compartiments oferts per la SICAV.  

 
2  I M P A C T E  P R E V I S I B L E  D E  L A  F U S I Ó  

 
2.1 IMPACTE SOBRE ELS ACCIONISTES DEL COMPARTIMENT ABSORBIT 
 

Després de la Fusió, els accionistes de la Classe I1 del Compartiment Absorbit rebran accions noves 
de la Classe A del Compartiment Absorbent. Els accionistes de la Classe amb cobertura I3 del 
Compartiment Absorbit rebran accions noves de la Classe amb cobertura B1 del Compartiment 
Absorbent. 
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Donades les similituds de la política d'inversions del Compartiment Absorbit, no hi haurà reequilibri 
de la cartera del Compartiment Absorbit.  
 
Després de la Fusió, la política d'inversió, la tarifa de rendiment i el índex de referència per al càlcul de 
la comissió de rendiment, els factors de risc, els criteris d'idoneïtat dels inversors, el temps límit per 
als pagaments de subscripcions i reembossaments, les comissions de subscripció i de 
reemborsament, les quantitats mínimes de subscripció per a les classes d'accions considerades, el 
perfil de l'inversor, les comissions (comissions de subscripció i de reemborsament, comissions de 
gestió, comissions de distribució, comissions de rendiment excepte el índex de referència, TER fixa), 
moneda de referència, dies de valor liquidatiu i càlcul, hora límit de negociació, hora límit per als 
pagaments de les subscripcions i els reemborsaments, les quantitats mínimes de subscripció per a les 
classes d'accions considerades, el risc sintètic i l'indicador de recompensa, els factors risc, l'exercici 
fiscal, la política de dividends i la TER fixa del Compartiment Absorbent es convertiran en els del 
Compartiment Absorbit.  
 
Per obtenir informació addicional, s'adjunta una taula comparativa de les característiques principals 
del Compartiment Absorbit i del Compartiment Absorbent, com a Annex 1. 
 
La tarifa de rendiment acumulada del Compartiment Absorbit, si s'escau, es transferirà com a 
obligació a un compte pagador del Compartiment Absorbent que es pagarà a la societat gestora del 
SICAV, és a dir, Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg (la Societat gestora). 
 
Els costos i despeses resultants de la Fusió, inclosa la transferència dels actius, o la cancel·lació del 
Compartiment Absorbit, no seran sufragats pel Compartiment Absorbit o pels accionistes del 
Compartiment Absorbit, sinó que seran assumits per la Societat gestora. 
 
L'impacte de la Fusió sobre els accionistes del Compartiment Absorbit és, per tant, limitat.  
 

2.2 IMPACTE SOBRE ELS ACCIONISTES DEL COMPARTIMENT ABSORBENT 
 

Després de la Fusió, els accionistes del Compartiment Absorbent continuaran tenint les mateixes 
accions del Compartiment Absorbent que abans i no hi haurà cap canvi en els drets associats a 
aquestes accions.  
A més, tots els actius i passius del Compartiment Absorbit es transferiran al Compartiment Absorbent 
a canvi de l'emissió per als Accionistes del Compartiment Absorbit d'accions de la Classe A o Classe 
amb cobertura B1 del Compartiment Absorbent, segons correspongui en cada cas. Els actius que es 
transferiran del Compartiment Absorbit al Compartiment Absorbent ja seran plenament conformes 
amb la política d'inversions del Compartiment Absorbent vigent a partir de la data de la Fusió. Per 
tant, el risc de dilució del rendiment per als accionistes del Compartiment Absorbent com a 
conseqüència de les entrades rebudes del Compartiment Absorbit, és limitat.  
 
 Reequilibri de la cartera 
 
Donades les similituds de la política d'inversions del Compartiment Absorbit, no hi haurà reequilibri 
de la cartera d'inversions del Compartiment Absorbent ni abans ni després de la Fusió. 

 
 Ingressos acumulats  
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Es preveu que el volum d'actius del Compartiment Absorbent augmenti amb la transferència dels 
actius i passius del Compartiment Absorbit al Compartiment Absorbent, que hauria de rebre un saldo 
positiu dels actius nets del Compartiment Absorbit. 
El Compartiment Absorbent i els seus accionistes no assumiran cap dels costos de la Fusió, sinó que 
se'n farà càrrec la Societat gestora. 

 
Per obtenir informació addicional, s'adjunta una taula comparativa de les característiques principals 
del Compartiment Absorbit i del Compartiment Absorbent, com a Annex 1. 

 
2.3 FISCALITAT 

 
La Fusió no estarà subjecta a tributació a Luxemburg. Tanmateix, el vostre règim fiscal aplicable pot 
veure's afectat per la Fusió. Us recomanem que consulteu el vostre assessor fiscal sobre les 
conseqüències fiscals aplicables de la Fusió en funció de la vostra situació i circumstàncies 
particulars. 
 

2.4 COSTOS 
 
La Societat gestora es farà càrrec de qualsevol despesa d'assessorament jurídic o administratiu 
associada a la preparació i formalització de la Fusió. 
 

2.5 ELS KIIDS DEL COMPARTIMENT ABSORBENT 
 
Els KIIDS de les accions de Classe A i de Classe amb cobertura B1 del Compartiment Absorbent 
s'annexen a aquesta notificació, com a Annex 2, per a la vostra consideració. Us convidem a llegir 
atentament el KIIDS pertinent si accepteu la Fusió.   
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3  A S P E C T E S  R E L L E V A N T S  D E L  P R O C E D I M E N T  I  D A T A  E F E C T I V A  D E  

L A  F U S I Ó  

 
3.1 DATA D'ADQUISICIÓ DELS DRETS DELS ACCIONISTES 
 

A partir de la Data efectiva, si accepteu la Fusió (els Accionistes del Compartiment Absorbit), rebreu 
accions de la Classe A o de la Classe amb cobertura B1 del Compartiment Absorbent a canvi de les 
accions que posseïu, respectivament, de la Classe I1 o de la Classe amb cobertura I3 del Compartiment 
Absorbit i en proporció a la vostra participació. S'emetran fraccions de les accions de fins a quatre 
decimals, de manera que no es contempla cap pagament en efectiu com a resultat de l'intercanvi 
d'accions. Per tant, els Accionistes del Compartiment Absorbit es convertiran en accionistes del 
Compartiment Absorbent en la Data efectiva, i el Compartiment Absorbit deixarà d'existir.  
 
En convertir-vos en accionista del Compartiment Absorbent, tindreu substancialment els mateixos 
drets i competències que els que teníeu com a accionista del Compartiment Absorbit, ja que tant el 
Compartiment Absorbit com el Compartiment Absorbent són compartiments de la mateixa societat 
de capital luxemburguesa amb capital variable en forma d'empresa de responsabilitat civil (Societat 
Anònima). 
 

3.2 TRACTAMENT DELS INGRESSOS ACUMULATS I DELS PASSIUS  
 
Els ingressos acumulats del Compartiment Absorbit es transferiran al Compartiment Absorbent en la 
Data efectiva i no hi haurà cap distribució d'ingressos entre els accionistes del Compartiment Absorbit 
com a conseqüència de la Fusió. 
 
Els passius pendents del Compartiment Absorbit generalment comprendran les comissions i 
despeses degudes però que encara no s'han pagat tal com es reflecteix en els actius nets del 
Compartiment Absorbit. 
 
Qualsevol passiu addicional acumulat després de les 16.00 hores en el dia hàbil anterior a la Data 
efectiva serà a càrrec del Compartiment Absorbent. 
 

3.3 CONTROL PER PART D'UN AUDITOR 
 
S'ha encarregat a un auditor independent, PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, amb 
domicili social a 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Gran Ducat de Luxemburg (l'Auditor) 
la validació dels criteris adoptats per a la valoració dels actius i passius del Compartiment Absorbit i 
del Compartiment Absorbent en la data de càlcul de la ràtio de canvi. La data de càlcul de la ràtio de 
canvi es fixa en el dia hàbil de Luxemburg anterior a la Data efectiva, és a dir, divendres, 21 de 
desembre de 2018. 
 
Podeu obtenir l'informe de l'Auditor, a petició i sense càrrec, a l'oficina registrada de la SICAV en els 
dies posteriors a la Data efectiva. 
 

3.4 SUSPENSIÓ DE L'EMISSIÓ I DEL REEMBORSAMENT DE LES ACCIONS  
 

El Compartiment Absorbit suspendrà l'emissió i el reemborsament de les accions a partir de la Data 
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de venciment.  
3.5 DATA EFECTIVA DE LA FUSIÓ 

 
La Fusió tindrà efecte el dilluns 24 de desembre de 2018.  

 
4  D R E T S  D E L S  A C C I O N I S T E S  

 
4.1 DRET DE REEMBORSAMENT DE LES ACCIONS SENSE CÀRREC 

 
Podeu sol·licitar el reemborsament de les accions que tingueu al Compartiment Absorbit o al 
Compartiment Absorbent de manera gratuïta, excepte en el cas dels costos de desinversió que es 
puguin produir pel reemborsament d'aquestes accions. La vostra sol·licitud de reemborsament 
s'haurà de rebre abans de la Data de venciment establerta anteriorment. Si no exerciu el vostre dret 
de reemborsament abans de la Data de venciment, es considerarà que heu acceptat els termes de la 
Fusió, així com els canvis en el Compartiment Absorbit esmentats en l'apartat 2.2.  

 
4.2 DRET D'OBTENCIÓ DE MÉS INFORMACIÓ 
 

Els següents documents estan o estaran disponibles de forma gratuïta a l'oficina registrada de la 
SICAV, mitjançant petició simple durant l'horari laboral i amb cita prèvia:  
 
 Proposta de fusió.  
 Declaració del dipositari de la SICAV que controla el compliment de determinats aspectes de 

la Proposta de fusió amb les lleis aplicables i els estatuts de la SICAV. 
 Informe de l'auditor de la Fusió. 
 Fullet informatiu de la SICAV. 
 Estatuts de la SICAV. 
 Darrers informes financers de la SICAV.   
 Els KIIDS del Compartiment Absorbit i del Compartiment Absorbent.  
 
Podeu obtenir informació addicional sobre la Fusió mitjançant una petició simple a l'oficina registrada 
de la SICAV, durant l'horari laboral i amb la cita prèvia. 
 

* 
* * 

 
CREDIINVEST SICAV 
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ANNEX 1 
 

Impacte de la Fusió Compartiment Absorbit  Compartiment Absorbent  
Classes d'accions i 
codis ISIN 

Classe I1: LU0908761470 
Classe I3 amb cobertura: LU0908761710 
 

Classe A: LU1713634118 
Classe B1 amb cobertura: LU1713634209 

Nom dels 
compartiments 

Proactive Protection Opportunity Active Allocation Flexible 

Comparació de la 
política d'inversió 
dels compartiments 

L'objectiu principal del compartiment és preservar el capital de la 
cartera i oferir un creixement estable durant un cicle d'inversió 
complet. 
 
El compartiment cerca oportunitats d'inversió en tot l'univers inversor 
i abasta estratègies d'inversió tant tradicionals com avançades en 
mercats globals i diferents classes d'actius. Això significa que el 
compartiment busca generar rendibilitats positives de moltes maneres 
diferents. Amb l'ús d'aquesta combinació d'estratègies diversificades, 
el compartiment hauria de poder minimitzar l'impacte de la volatilitat 
del mercat i, per tant, reduir el risc, apuntant a una volatilitat anual 
màxima del 10%. D'acord amb la seva política d'inversió, el 
compartiment es considera una SICAV de retorn absolut. 
 
Per tal d'assolir el seu objectiu d'inversió, els actius nets del 
compartiment s'inverteixen principalment en OICVM i altres OIC amb 
exposició a renda variable, instruments de renda fixa i/o instruments 
del mercat monetari.  
 
De manera temporal i si les condicions del mercat ho justifiquen, el 
compartiment podrà tenir efectiu i equivalents d'efectiu fins al 100% 
dels seus actius nets. 
 

L'objectiu principal del compartiment és aconseguir un creixement del 
capital a llarg termini i, alhora, preservar el seu capital. 
 
Per assolir el seu objectiu d'inversió, el compartiment cercarà 
oportunitats d'inversió en mercats mundials i en diferents classes 
d'actius, i els seus actius nets s'invertiran principalment en OICVM i 
altres OIC amb exposició a renda variable, valors de renda fixa i/o 
instruments del mercat monetari.  
 
Addicionalment, el compartiment disposarà d'entre el 25% i el 75% dels 
seus actius nets invertits, directament o indirectament (a través 
d'OICVM o altres OIC o mitjançant instruments financers derivats), en 
valors de renda variable.  
 
No hi ha cap restricció ni limitació pel que fa a l'exposició a divises, ni a 
la diversificació geogràfica o sectorial. 
 
De manera temporal i si les condicions del mercat ho justifiquen, el 
compartiment podrà tenir efectiu i equivalents d'efectiu fins al 100% 
dels seus actius nets. 
 
A més, el compartiment pot invertir en instruments financers derivats 
amb fins de cobertura o inversió. 
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Impacte de la Fusió Compartiment Absorbit  Compartiment Absorbent  
No hi ha cap restricció ni limitació pel que fa a classe d'actius o a 
l'exposició a divises, ni a la diversificació geogràfica o sectorial.  
 
A més, el compartiment pot invertir en instruments financers derivats 
amb fins de cobertura o inversió.  
 

 
El compartiment pot invertir fins a un 10% dels actius en bons 
convertibles contingents. 
 

Canvis en els factors 
de risc 

 Risc d'estratègia d'assignació d'actius 
 Risc de valors de renda variable 
 Risc de mercat emergent 
 Risc d'instruments financers derivats 
 Risc de valors de renda fixa 
 Risc de divises 
 Risc d'estratègies de cobertura 
 Risc de classe d'accions amb cobertura 
 Risc dels fons d'inversió 
 Risc de garanties. 

 Risc d'estratègia d'assignació d'actius; 
 Risc de valors convertibles contingents; 
 Risc de mercat emergent; 
 Risc de valors de renda variable;  
 Risc d'instruments financers derivats;  
 Risc d'estratègies de cobertura; 
 Risc de valors de renda fixa. 

No hi ha cap canvi en 
l'indicador sintètic de 
risc i rendibilitat 

5 

Canvi en el perfil dels 
inversors 

A la llum de l'objectiu d'inversió del compartiment, pot ser adequat per 
als inversors que: 

• busquen l'apreciació del capital a mitjà i llarg termini; 
• no busquen ingressos habituals; i 
• accepten els riscos associats a aquest tipus d'inversió. 

A la llum de l'objectiu d'inversió del compartiment, pot ser adequat 
per als inversors que: 
• busquen l'apreciació del capital a mitjà i llarg termini; 
• busquen ingressos regulars elevats; i 
• accepten els riscos associats a aquest tipus d'inversió. 

Canvi de tarifes, 
excepte per a les 
taxes de gestió i 
distribució. 
 

• Comissions de subscripció i reemborsament: fins al 0,5%. 
• Comissió de gestió: fins a un 3% a l'any del patrimoni net mitjà 

del període respectiu del compartiment. 
• Comissió de distribució: fins a un 1%. 
• TER fixa: fins al 0,40% 

• Comissions de subscripció i reemborsament: fins al 3%. 
• Comissió de gestió: fins a un 3% a l'any del patrimoni net mitjà 

del període respectiu del compartiment. 
• Comissió de distribució: fins a un 1%. 
• TER fixa: fins al 0,55% 
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Impacte de la Fusió Compartiment Absorbit  Compartiment Absorbent  
• Comissió de rendibilitat: El 15% sobre l'import pel qual la 

rendibilitat del compartiment excedeix el 25% de l'MSCI World 
Local (MSDLWI) + el 75% del Euro Libor Total Return a 3 mesos 
(ECC0TR03), multiplicat pel nombre d'accions de la classe 
corresponent emeses durant el període de rendiment pertinent. 

 

• Comissió de rendibilitat: El 10% sobre l'import pel qual la 
rendibilitat del compartiment supera el 50% de l'agregat global de 
Bloomberg Barclays Global Aggregate (índex LEGATREH) i el 50% 
de l'MSCI World EUR (MSERWI), multiplicat pel nombre d'accions 
de la classe corresponent emeses durant el període d'execució 
pertinent. 

Sense canvis en la 
moneda de referència 

Classe 
d'accions 

Divisa de la classe 
d'accions 

I1 EUR 

Classe I3 amb 
cobertura 

USD 

 

Classe 
d'accions 

Divisa de la classe 
d'accions 

Classe A EUR 

Classe B1 
amb 
cobertura 

USD 

 

Sense canvis en el 
càlcul del valor 
liquidatiu (dia de 
valoració) 

Diàriament cada dia laborable de Luxemburg 

Sense canvis en 
l'hora límit per rebre 
les ordres 

Qualsevol dia laborable de Luxemburg immediatament anterior al dia de valoració a les 16.00 hores (Hora de Luxemburg) 

Canvi en l'hora límit 
per al pagament  

Ordre Compartiment Absorbit Compartiment Absorbent 

Subscripció Dos (2) dies laborables de Luxemburg 
després del dia de valoració 
corresponent 

Dos (2) dies laborables de Luxemburg 
després del dia de publicació 
corresponent del dia de valoració 
pertinent. 

Reemborsaments Tres (3) dies laborables de Luxemburg 
després del dia de valoració 
corresponent 

Tres (3) dies laborables de Luxemburg 
després del dia de publicació 
corresponent del dia de valoració 
pertinent. 
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Impacte de la Fusió Compartiment Absorbit  Compartiment Absorbent  
Canvis en els imports 
mínims de les 
subscripcions de les 
classes considerades 

Classe d'accions Subscripció inicial 
mínima  

Subscripció 
posterior mínima  

Classe I1 NA NA 
Classe I3 amb 
cobertura 

NA NA 

 

Classe d'accions Subscripció inicial 
mínima  

Subscripció 
posterior mínima  

Classe A 10 EUR NA 
Classe B1 amb 
cobertura 

10 USD NA 

 

Sense canvis en 
l'exercici  

De l'1 de gener al 31 de desembre de cada any 

Canvi en la política de 
dividends 

Acumulació Capitalització 
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ANNEX 2 - KIIDS 
 

 
 
http://www.creditandorragroup.ad/pdf/ca/kiid/KIID_Active_Allocation_Flexible_A_EUR_ca.pdf 
 
 
http://www.creditandorragroup.ad/pdf/ca/kiid/KIID_Active_Allocation_Flexible_I3_USD_ca.pdf 
 

http://www.creditandorragroup.ad/pdf/ca/kiid/KIID_Active_Allocation_Flexible_A_EUR_ca.pdf
http://www.creditandorragroup.ad/pdf/ca/kiid/KIID_Active_Allocation_Flexible_I3_USD_ca.pdf
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