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AVÍS ALS ACCIONISTES  
DE CREDIINVEST SICAV  

 

 
Luxemburg, 11 de juny de 2021 

 
Benvolgut accionista, 
 
El Consell d’Administració (el Consell) de CREDIINVEST SICAV (el Fons) vol informar-vos sobre el canvi 
de la societat gestora del Fons i els canvis resultants que es reflecteixen en la nova versió del Prospecte 
del Fons (el Prospecte). Els termes en majúscula que no es defineixen aquí d’una altra manera tindran 
el significat que se’ls atribueix al Prospecte.  
 
 
1  M O D I F I C A C I O N S  A  L A  P A R T  G E N E R A L  D E L  P R O S P E C T E  

 
1.1 ACTUALITZACIÓ D'INFORMACIÓ IMPORTANT 
 

El Consell ha decidit el canvi següent: 
 

"El Fons ha nomenat Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg MC Square SA, société 
anonyme, com la seva societat gestora per prestar serveis de gestió, administració i 
comercialització de carteres al Fons, amb la possibilitat de delegar tots o una part d'aquests 
serveis a tercers". 

 
 
1.2 ACTUALITZACIÓ DE LES DEFINICIONS 

 
El Consell ha decidit afegir les noves definicions següents a l'apartat 2 (Definicions) del 
Prospecte, que són rellevants en relació amb la societat gestora i la gestió d'inversions del 
Fons: 
 

 Societat Gestora  Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg MC 
Square SA. 
 

 
1.3 ACTUALITZACIÓ DEL DIRECTORI 

 
 La informació relacionada amb la Societat Gestora (apartat 3.3), la composició del Consell 

d’Administració i els Directius de la Societat Gestora s’ha actualitzat d’acord amb el canvi 
de la Societat Gestora del Fons. 

 
 Modificació de l'apartat 3.6 de la manera següent: 

  
“3.6 GESTOR ASSESSOR D’INVERSIONS 

 
Credi-Invest S.A. 
Bonaventura Armengol, 6-8, Andorra la Vella, Principat d’Andorra 
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Per als subfons:  
Fixed Income Euro, Fixed Income Dollar, Short Term Fixed Income Euro Fund, Money 
Market Euro Fund, Money Market Dollar Fund, European Value, US American Value, 
Sustainability, New Trends, Active Allocation Conservative, Active Allocation Flexible, Active 
Allocation Global Equity 
 
Banco Alcalà 
Carrer Ortega y Gasset, 7, E- 28006 Madrid, Espanya 

www.bancoalcala.com 
 
Per als subfons:  
Spanish Value, Global Equity Dividend 
 

 S'ha eliminat la informació relacionada amb el Subgestor d'Inversions (secció 3.7). 
 

1.4 ACTUALITZACIÓ DELS FACTORS DE RISC 
 

La secció 5 – Factors de risc s’ha modificat, s’ha afegit un paràgraf addicional de la manera 
següent: 
 
“5.28 RISC DE SOSTENIBILITAT 

 
Un esdeveniment o condició ambiental, social o de govern corporatiu que, si s’escau, podria 
provocar un impacte negatiu material real o potencial en el valor de la inversió derivat d’un 
impacte advers en la sostenibilitat. 

 
Actualment, el fons no compta amb una política d’integració de riscos de sostenibilitat en el 
procés de presa de decisions d’inversió. No obstant això, està treballant en el desenvolupament 
d’una política per integrar els riscos de sostenibilitat en el seu procés de presa de decisions 
d’inversió.” 

 
1.5 ACTUALITZACIÓ DELS CÀRRECS I DESPESES 

 
 Modificació de l'apartat 9.2 de la manera següent: 

 
“9.2 Comissió de gestió assessorament d’inversions 

El Gestor Assessor d’inversions té dret, d’acord amb el contracte de gestió assessorament 
d'inversions, a una Comissió de Assessorament Gestió d’Inversions pagada per la Societat 
Gestora pels seus serveis prestats o que prestarà a la Societat Gestora. Aquesta Comissió de 
Assessorament Gestió d’Inversions es paga a mes vençut i es calcula sobre els actius nets 
mitjans del període respectiu de cada subfons (abans de la deducció de la Comissió de 
Assessorament Gestió d’Inversions).  

 
El Gestor Assessor d'Inversions té dret a nomenar un o diversos Subassessors d'Inversions. 
Aquest nomenament serà a càrrec del Gestor Assessor d'inversions. No obstant això, el Fons, 
la Societat Gestora, el Gestor Assessor d’Inversions i el(s) Subassessor(s) d’Inversions poden 
acordar contractualment que el pagament de la comissió d’subassessorament el faci el Fons 
amb els actius del Subfons corresponent. En aquest cas, la Comissió de Assessorament Gestió 
d'Inversions es reduirà de manera proporcional al pagament fet pel o els SubAssessors 
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d'Inversions, de manera que les comissions totals pagades a la Societat Gestora, al Gestor 
Asesor d'Inversions i al o als SubAssessors d'Inversions no superaran mai l'import de la 
Comissió de Gestió, tal com s'indica a l'apèndix E". 

 
 Modificació de l'apartat 9.3 Comissió d’Èxit amb un paràgraf addicional, tal com 

s'indica a continuació: 
 

“Aquest procés de càlcul de la Comissió d’Èxit assegura que les subscripcions i els 
reemborsaments no influeixen en la Comissió d’Èxit. Així doncs, les comissions d’èxit són 
sempre proporcionals a la rendibilitat real de la inversió del Fons, i els augments/disminucions 
artificials derivats de noves subscripcions/reemborsaments no es tenen en compte a l’hora de 
calcular la rendibilitat del Fons". 

 
 
 

 Modificació de l'apartat 9.3 Comissió d’Èxit amb una frase addicional en el paràgraf 
següent: 

 
"Per a determinats subfons, la rendibilitat superior es mesura en relació amb un Índex de 
Referència i les Accions poden estar subjectes a una Comissió d’Èxit per als períodes en què el 
Valor Liquidatiu de les Accions hagi disminuït, sempre que el Valor Liquidatiu superi l'Índex de 
Referència per a aquest any, fins i tot si aquesta disminució ha fet que el Valor Liquidatiu per 
Acció estigui per sota del preu d’emissió d’aquestes Accions. No és necessari recuperar-se de 
qualsevol disminució en el Valor Liquidatiu de les Accions abans que es pugui haver de pagar 
una Comissió d’Èxit els anys següents. De la mateixa manera, l'Índex de Referència no és 
acumulatiu, per la qual cosa no és necessari recuperar-se d'un rendiment inferior a l'Índex de 
Referència abans que es pugui haver de pagar una Comissió d’Èxit els anys següents. Si la 
rendibilitat del Fons és negativa, però superior al seu Índex de Referència, és possible que es 
pagui una Comissió d’Èxit per remunerar el gestor per la seva rendibilitat relativa positiva 
(rendibilitat superior)". 

 
 

1.6 ACTUALITZACIÓ DE LA GESTIÓ I L'ADMINISTRACIÓ DEL FONS 
 

 Modificació de l'apartat 11.2 Societat Gestora de la manera següent: 
"La Societat Gestora es va constituir com a societat anònima (société anonyme) amb el nom 
de Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg MC Square S.A. el 1988 a Luxemburg per 
un període de temps il·limitat" 

 
 

 L'apartat 11.3 Assessor d'inversions s'ha modificat de la manera següent: 
 

“11.3 Gestor Assessor d’Inversions 
En virtut d’un acord de gestió assessorament d'inversions, la Societat Gestora ha nomenat 
Credi-Invest S.A. com a gestor assessor d’inversions per proporcionar serveis de gestió 
assessorament d'inversions dels actius dels Subfons. 

 
Credi-Invest SA forma part del Grup Crèdit Andorrà.  
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Credi-Invest SA està autoritzada per gestionar organismes d'inversió col·lectiva i comptes 
discrecionals, així com per oferir assessorament en inversions. L’import que gestiona o 
assessora és de 1200 milions d’euros a 30 de juny de 2020 i les classes d’actius gestionades 
són: mercat monetari, renda fixa, renda variable i inversions alternatives. 

 

Banco Alcalà és una entitat de crèdit espanyola, degudament autoritzada pel Banc d’Espanya, 
dedicada a la prestació de serveis financers i de banca privada, principalment per a clients 
privats i institucionals. La societat es va constituir el 1989 i des de llavors ha adquirit 
experiència en els mercats de renda variable, principalment en els mercats ibèrics.[] 

 

Els Assessors d'Inversions assessoraran la Societat Gestora en relació amb les activitats 
operatives de cada Subfons. Els Assessors d’Inversions no tenen el poder de fer inversions i 
prestaran els seus serveis sota el control i la responsabilitat generals de la Societat Gestora.“ 

 
L’acord d’assessorament en inversions esmentat atorga als Assessors d’Inversions la discreció 
de nomenar, sota la seva responsabilitat, assumint-ne el cost i en relació amb certs Subfons 
del Fons amb un enfocament geogràfic, societats de gestió d’actius especialitzades com a 
subassessors d'inversions, per tal de per beneficiar-se de la seva experiència i els seus 
coneixements en mercats concrets". 

 
 

 Modificació de l'apartat 11.4.2 Descripció de deures i conflictes d'interessos, en el seu 
paràgraf 5, de la manera següent: 

 
"En la data del Prospecte, el dipositari va declarar que es poden produir alguns conflictes 
d'interessos en l'exercici de les seves funcions de dipositari del fons, atesa la Vinculació de 
Grup de la Societat Gestora amb el grup Crèdit Andorrà i la influència del grup Crèdit Andorrà 
en la gestió del Fons. En concret, el grup Crèdit Andorrà pot permetre que els seus empleats 
siguin administradors del Fons i/o de la Societat Gestora. No obstant això, el Fons i la Societat 
Gestora (i) han mitigat aquests conflictes d’interessos tenint un o més administradors 
independents com a membres del consell dels seus òrgans de direcció respectius i (ii) s’han 
assegurat que els seus membres del consell no siguin empleats ni membres del consell del 
Dipositari. El Dipositari no realitzarà activitats relacionades amb el Fons ni amb la Societat 
Gestora en nom del Fons que puguin generar conflictes d’interessos entre el Fons, els 
Inversors, la Societat Gestora i ell mateix, tret que hagi separat funcionalment i 
jeràrquicament l'acompliment de les seves tasques com a dipositari de les seves altres tasques 
potencialment conflictives per al Fons i els possibles conflictes d'interessos s'identifiquin, 
gestionin, controlin i divulguin adequadament als inversors del Fons. Amb aquesta finalitat, 
el Dipositari ha separat funcionalment i jeràrquicament les seves tasques com a dipositari 
d'altres tasques realitzades per al Fons (inclosa la prestació de serveis d'administració central, 
domiciliària i agència corporativa; serveis comercials i corretatge). El Dipositari no té cap 
poder de decisió ni cap obligació d’assessorar sobre les inversions i els actius del Fons". 

 
 

 Modificació de l'apartat 11.5 Agent administratiu central de la manera següent: 
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"La Societat Gestora ha nomenat, amb el consentiment previ del Fons, Banque de Patrimoines 
Privés com a agent administratiu central del Fons per a la prestació de serveis administratius 
i serveis de registre, de conformitat amb un acord de novació de 13 de juliol de 2021". 
 
 

2  M O D I F I C A C I O N S  D E  L ' A P È N D I X  E  E N  R E L A C I Ó  A M B  E L S  S U B F O N S  
 

2.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA POLÍTICA D'INVERSIÓ DELS SUBFONS MONEY MARKET 
 
Per als subfons Money Market Euro Fund i Money Market Dollar Fund, s'ha afegit el text 
següent al punt g):  
 
"Malgrat els límits indicats anteriorment, el Subfons s'acull a l'excepció que estableix l'article 
17.7 per invertir fins al 100% dels seus actius en Valors Mobiliaris i Instruments del Mercat 
Monetari emesos o garantits per un Estat Membre, una o més de les seves autoritats locals, 
qualsevol altre estat membre de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic ("OCDE"), Singapur o qualsevol estat membre del G20 o per un organisme 
internacional públic del qual siguin membres un o més Estats Membres de la Unió Europea, 
sempre que (i) aquests valors estiguin constituïts com a mínim per sis emissions diferents i (ii) 
els valors de qualsevol emissió no representin més del 30% dels actius totals del subfons". 
 

2.2 INFORMACIÓ RELATIVA AL NOMENAMENT D’UN GESTOR D’INVERSIONS 
 
La Societat Gestora del Fons pot delegar l'activitat de gestió d'inversions de tots o d'una part 
dels subfons a un gestor d'inversions.  
MC Square SA, com a nova Societat Gestora, delegarà l’activitat de gestió d’inversions de tots 
els subfons a Credit-Invest SA, Bonaventura Armengol, 6-8, Andorra la Vella, Principat 
d’Andorra. 

 
S’inserirà el text següent a l’annex D per a cada subfons:  
 

Gestor 
d’Inversions 

CREDI-INVEST S.A.  
Bonaventura Armengol, 6-8,  
Andorra la Vella, Principat d’Andorra 
 

 

2.3 INFORMACIÓ RELATIVA A LA COMISSIÓ D’ÈXIT 
 
Per als subfons Spanish Value, US American Value, Sustainability, Active Allocation Equity, 
Active Allocation Conservative, Active Allocation Flexible i Active Allocation Dynamic, s'ha 
afegit el text següent:  
 
"Les comissions d’èxit es podrien pagar fins i tot si la rendibilitat del Subfons és negativa, però 
menys negativa que la de l'índex de referència". 
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2.4 INFORMACIÓ ADDICIONAL RELATIVA A L’OBJECTIU I POLÍTICA D’INVERSIONS 
 

Una declaració específica per a cada subfons que no segueixi els criteris ambientals, socials i 
de govern corporatiu (ESG) a la seva política d’inversió (tots els subfons excepte el 
Sustainability a Crediinvest Sicav), amb dues versions, en funció de si hi ha un gestor 
d’inversions (CAAM) o no: 

 
o “El gestor d’inversions no fa cap anàlisi de l’impacte advers dels factors de 

sostenibilitat en les decisions sobre inversions, ja que aquestes decisions no es prenen 
sobre la base de factors de sostenibilitat. La possible inclusió d’informes o criteris 
ambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) és només per a fins informatius.” 
 

o “No existeix cap anàlisi de l’impacte advers dels factors de sostenibilitat en les 
decisions sobre inversions, ja que aquestes decisions no es prenen sobre la base de 
factors de sostenibilitat. La possible inclusió d’informes o criteris ambientals, socials i 
de govern corporatiu (ESG) és només per a fins informatius.”  

 
 
Una declaració específica per al subfons de sostenibilitat: 
 

o No existeix cap anàlisi de l’impacte advers de les decisions sobre inversions als factors 
de sostenibilitat. No obstant això, el fons està treballant en el desenvolupament d’una 
política de comprovacions degudes. 

 

 

2.5 INFORMACIÓ RELATIVA AL SUBASSESSOR D'INVERSIONS DEL SUBFONS US AMERICAN VALUE 
 

S'ha eliminat la informació relativa al subassessor d'inversions del subfons US American 
Value. 

 
 
3  I M P A C T E  D E  L E S  C O M I S S I O N S   

 
Ens agradaria informar-vos que l'import de les comissions efectives pagades pel Fons a la seva Societat 
Gestora es mantindrà sense canvis. A més, el canvi de Societat Gestora no tindrà cap impacte sobre 
les diferents comissions previstes en el Prospecte que cobrarà la Societat Gestora, tal com s’indica en 
la taula comparativa següent: 
 

   COMISSIONS ACTUALS (CAAM LUX)  

SUBFONS DIVISA   COMISSIONS DE GESTIÓ 
COMISSIONS 

DE 
DISTRIBUCIÓ 

COMISSIONS 
D’ÈXIT 

TER FIX 
 

Money Market Euro Fund (A) EUR  Fins a l'1% Fins a l'1% 0% Fins al 0,25%  
Money Market Dollar Fund 
(A) USD  

Fins a l'1% Fins a l'1% 0% Fins al 0,25% 
 

Short Term Fixed Income 
Euro Fund (B) EUR  

Fins al 3% Fins a l'1% 0% Fins al 0,30% 
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Short Term Fixed Income 
Euro Fund (C) EUR  

Fins al 3% 0% 0% Fins al 0,30% 
 

Fixed Income Eur (B) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 0% Fins al 0,35%  
Fixed Income Usd (B) USD  Fins al 3% Fins a l'1% 0% Fins al 0,35%  
Active Allocation Equity (A) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Active Allocation Equity (B1) USD  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Active Allocation Equity (B2) GBP  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Spanish Value (A) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Spanish Value (B1) USD  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Spanish Value (C) EUR  Fins al 3% 0% 10% Fins al 0,55%  
Sustainability (B) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,40%  
US American Value (B1) USD  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
US American Value (B2) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Active Allocation 
Conservative (A) EUR  

Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55% 
 

Active Allocation 
Conservative (B1) USD  

Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55% 
 

Active Allocation Dynamic (A) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Active Allocation Dynamic 
(B1) USD  

Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55% 
 

Active Allocation Flexible (A) EUR  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  
Active Allocation Flexible (B1) USD  Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 0,55%  

 
 

    NOVES COMISSIONS (MC2) 

SUBFONS DIVISA   
 

COMISSIONS DE 
GESTIÓ 

COMISSIONS 
DE 

DISTRIBUCIÓ 

COMISSIONS 
D’ÈXIT 

TER FIX 

Money Market Euro Fund (A) EUR   
Fins a l'1% Fins a l'1% 0% 

Fins al 
0,25% 

Money Market Dollar Fund 
(A) USD   

Fins a l'1% Fins a l'1% 0% 
Fins al 
0,25% 

Short Term Fixed Income 
Euro Fund (B) EUR   

Fins al 3% Fins a l'1% 0% 
Fins al 
0,30% 

Short Term Fixed Income 
Euro Fund (C) EUR   

Fins al 3% 0% 0% 
Fins al 
0,30% 

Fixed Income Eur (B) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 0% 

Fins al 
0,35% 

Fixed Income Usd (B) USD   
Fins al 3% Fins a l'1% 0% Fins al 

0,35% 

Active Allocation Equity (A) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Active Allocation Equity (B1) USD   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Active Allocation Equity (B2) GBP   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Spanish Value (A) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 

0,55% 

Spanish Value (B1) USD   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Spanish Value (C) EUR   
Fins al 3% 0% 10% 

Fins al 
0,55% 

Sustainability (B) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,40% 
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US American Value (B1) USD   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

US American Value (B2) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Active Allocation 
Conservative (A) EUR   

Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 
0,55% 

Active Allocation 
Conservative (B1) USD   

Fins al 3% Fins a l'1% 10% 
Fins al 
0,55% 

Active Allocation Dynamic (A) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

Active Allocation Dynamic 
(B1) USD   

Fins al 3% Fins a l'1% 10% 
Fins al 
0,55% 

Active Allocation Flexible (A) EUR   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% Fins al 

0,55% 

Active Allocation Flexible (B1) USD   
Fins al 3% Fins a l'1% 10% 

Fins al 
0,55% 

 
 
Al domicili social del Fons hi haurà a disposició un esborrany del Prospecte en què es reflectiran, entre 
d'altres, els canvis anteriors.  
 
Si les modificacions anteriors no satisfan els vostres requisits d’inversió, podreu sol·licitar el 
reemborsament de les vostres accions, de manera gratuïta, en qualsevol moment fins el 12 de juliol 
de 2021 a les 16:00 (hora de Luxemburg) com a màxim, d’acord amb els termes del Prospecte. 
 
Si teniu alguna pregunta sobre algun dels canvis d'aquesta notificació, poseu-vos en contacte amb el 
Fons de la manera habitual.  
 
 
Ben cordialment, 
CREDIINVEST SICAV 


