
 
Andorra la Vella, 12 de febrer del 2020 

 
 
Benvolgut client, 
 
Ens adrecem a vostè com a partícip del fons d’inversió “CREDITFUND MODERATE 

FIXED INCOME EURO, FI” (d’ara endavant el “Fons”), als efectes d’informar-lo que 
CREDI-INVEST, SA i CRÈDIT ANDORRÀ, SA, en les seves respectives qualitats de 
societat gestora i entitat dipositària del Fons, han acordat, a l’empara de les disposicions 
legals vigents i prèvia autorització de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), procedir a 
la dissolució i posterior liquidació del Fons.  
 
CREDI-INVEST, SA i CRÈDIT ANDORRÀ, SA han decidit dissoldre el Fons com a 
conseqüència de la recepció de la totalitat de partícips, les quals han provocat una 
caiguda en el patrimoni del Fons per sota del mínim exigit d’acord amb la Llei 10/2008 i, 
conseqüentment, han provocat que el Fons es trobi en causa de dissolució en mèrits de 
l’article 51.1 de la Llei 10/2008.  
 
En aquest sentit, els informem que amb la dissolució s’inicia el període de liquidació del 
Fons, i per tant, queden suspesos els drets de subscripció i reembossament de 
participacions del Fons.  
 
La liquidació del Fons es realitzarà per CREDI-INVEST, SA amb el concurs de CRÈDIT 
ANDORRÀ, SA amb les garanties que el reglament del Fons i la Llei 10/2008 estableixi, 
actuant amb la major diligència i el més ràpidament possible, mirant sempre d’obtenir 
els millors resultats, tot realitzant els actius del Fons i pagant les comissions, impostos i 
altres despeses a càrrec del mateix. El saldo resultant constituirà el valor final del 
patrimoni repartible entre els partícips.  
 
Un cop es finalitzi el procés de liquidació del Fons, es procedirà al tancament efectiu del 
mateix, i en seguiment del previst a l’article 51.10 de la Llei 10/2008, CREDI-INVEST,SA 
i CRÈDIT ANDORRÀ,SA ho comunicaran conjuntament a l’AFA per tal que aquesta doni 
de baixa el Fons del registres corresponents. 
 
El procés de liquidació serà supervisat per l’entitat auditora del Fons.  
 
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
 
Aprofitem l’avinentesa per agrair-li la confiança que deposita en la nostra entitat i per a 
saludar-lo/la ben atentament, 
 
 

Crèdit Andorrà, SA,  

Representat per:     

 

 

 

Martí Alfonso Simón    Eduard Galceran Cerqueda 

Director de l’àrea de Negoci    Director de l’àrea d’Inversions,  
Bancari Andorra     Innovació i Projectes Estratègics   



 

Credi-Invest, SA,  

Representat per:  

 

 

 

 

Sergi Martí Prats    David Macià Pérez 

Director general    Director d’Inversions 
 
 


